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UN CUVlNT ÎNAINTE
Apare de sub teascurile tipografiei, al 7-lea tom de STUDII
:)I COMUNICĂRI al Muzeului Judeţean Argeş, având ca tematid\ islori11, cultura şi spiritualitatea locală, integrată logic în
1·0111l•x I n11fion11l.
Studiile ~i cercetările reprezintă rezultatul preocupărilor a
111111wro';ii istorici, oameni de cultură şi artă, a altor specialişti
clin judeţ !;ii din ţară, care au fost comunicate în sesiunile ştiin
ţifice anuale ale instituţiei noastre sau ale altor instituţii din
ţară. Ele se remarcă, în primul rând, prin cunoaşterea amănun
ţi tă a izvoarelor şi documentelor, a bibliografiei subiectelor, dar
mai ales, prin contribuţia originală pe care a adus-o fiecare autor în parte. Cercetările istorice din acest volum, spre exemplu,
m1 răstoarnă interpretările mai vechi sau mai noi ale autorilor
unor lucrări devenite azi clasice, Gar adâncesc, completează şi
nuanţează ideile privind continuitatea poporului român în spaţiul carpato-danubiano-pontic,
luminează vatra de cultură şi
civilizaţie care este Argeşul din câteva unghiuri inedite. Cercetările arheologice, spre exemplu, depăşesc prezentarea factologică, comunicând cititorului informaţii si date care demonstrează încă o dată existenţa unei activităţi umane laborioase înainte de cucerirea romană, npietrele vorbind" despre oamenii şi
faptele lor din acele vremuri ca de nişte evenimente contemporane nouă. Castrul roman de la Jidava, pe lângă o probă istorică,
este si un monument arhitectural, în jurul căruia s_a
constituit p~porul român.
E\ enimentele Evului de mijloc au reţinut, de asemenea, atenţia cercetătorilor noştri, care, cu persever~nţa, restauratorului, contribuie la refacerea unor momente importante ale luptei
înaintaşilor pentru afirmarea şi păstrarea independenţei naţio
nale şi rn·nstituirea statelor româneşt.
Timpurile moderne sunt consemnate. atât prin evocarea Unor familii boieresti cu un rol determinant în istoria natională,
dar şi prin ecoul pe care l-au avut difecite e\'enimente În rândul populaţiei din zonă - populaţie chemată de nenumărate ori
să apere cu arma în mfmă ţara, să rep Jre ceea ce greşiseră pohttp://cimec.ro

Anuaru.I reprezintă şi o adevărată istorie a învăţământului,
artei şi literaturii loca)e din ultimul secol şi jumătate, eontribuţiile luminând în Primul rând aspiraţia, general-umani, spre
cultură, dar şi eforturile mai mari sau mai mici ale înai11tasilor pentru ca poporul :român să-si afirme întreaga sa per-son'alitate c'Teatoare.
·
Uo capitol inedit ii constituie cel închinat istoriei şi spiritualităţii ortodoxe, ale cărei rădăcini se găsesc aici, la Argeş şi
care a avut un rol determinant în constituirea fiinţei po1>orului
român. Deşi publicate abia acum, nu înseamnă că preol'upările
cercetă1:orilor din acest domeniu sunt recente. Dimpotrivă, de
fiecare dată când a fost posibil, în sesiunile instituţiei ne>astre
sau cu alte prilejuri, s-au făcut referiri la contribuţia unor- îna_
intaşi care au slujit ortodo!cia şi credinţa strămoşească, aceştia
fiind ou numai personalităţi ale bisericii, ci şi adevăraţi patrL
oţi, îngrijindu-se cu temeinicie de „turma" lor. Şi rezultatele
acestei pAstoriri, pe care am numi-o rezistenţă, dacă nu 5-ar fi
demonetizat prea mult euvântul în ultima neme, şi-a arăl<lt tă
ria în cc:mdiţiile ateismului comunist, când biserica strămojească
a rimas acelaşi izvor al înţelepciunii spre care s-au îndreptat
de mul1:e ori cei însetaţi de adevăr. Pentru viitorii cercetători
va fi n.u numai o bucurie, dar si o obligaţie să puncteze mai
viguros momentele acestei rezistenţe, verifirtttă strălucit, mai
ales in veacul al XX-iea.
„Argessis" este o fUlegere de studii si comunicări, de articole si ~ontribuţii, dar mai presus de orice a fost gândită ca
o carte-sintezli pentru ()rice cititor, iubitor al acestui spaţiu bine~vân.tat si doritor de cunoasterea trecu tutui spre înţel~erea
mai bună a ~itorului. Lectura acestor 300 de pagini va li s11 prema bucairie a celor care au trudit ani de zile pentru a le sc'rie
si a celor care le-au tipirlt, oferindu-le c~ o ofrandă dumneavoastră, cititorilor.

Dr. RADU STANCU,
Directorul Muzeului Judeţean Argeş

Piteşti,

:tO aprilie 1996
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ISTORIE

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA POPEŞTI,
JUDEŢUL ARGEŞ

TEODOR CIOFLAN

î.e.n.).;

ln perioada 22 septembrie - 12 oc- melniţa (2800-1900
tocmbrie 1986 Muzeul judeţean ArLocuinţa
geş a efectuat săpături de salvare
în tell-ul de la Popeşti. Tell-ul de
la Popeşti se află la cca 400 m vest
ln epoca neolitului târziu se pe- ')
de Drumul judeţean 501 (km 113) trece o întărire a gospodăriei, bal 1 :i!I km Ul' AlPxilndria, 58 km de zată pe viaţa sedentară a unei colecl ,1 tt·şti şi la <Ta 860 m de actuala altivităţi care se dezvoltă secole în şir
hit• ;1 r(1ul11i Teleorman 1.
în acelaşi loc, aşa cum este cazul
P<"1nă în luna iulie 1985, în acel chiar la Popeşti.'1n nivelurile cultupunct se afla o măgură cu înălţimea rii Gumelniţa se constată o evoluţie
Je cca 3,20 şi un diametru de 40 m. a locuinţelor. Cele mai numeroase
Pe harta topografică a judeţului Te- locuinţe au fost descoperite ,în Sec-1
leorman (zona Miroşi - Glavacioc), ţiunea nr. 1, în nivelul Gumelniţa
intre comuna Popeşti şi Slobozia, B. Ele sunt indicate în săpături prin
măgura a fost cartată sub denumiîngrămădiri de chirpic ars, ale că
rea de cota 130 m.
ror dimensiuni variază/ Grosimea maTell-ul (păstrat în tradiţia popu-~sei de chirpic ajunge până la 0,50i:iră locală sub denumirea de Măgu0,60 m. Locuinţele nivelului Gumelră) a fost nivelat de fostul I.E.E.L.I.F.
ni ţa _B sunt apropiate unele de alteAregş cu ocazia lucrărilor executate
le. Ingrămădirea de chirpic ars nu
conform Proiectului nr. 70/ 1984 în avea o continuitate. La mijloc s-a
vara anului 1985.
constatat lipsa chirpicului pe o disÎn momentul de faţă din tell-ul de~), tanţă de 0,25-0,35 m în fiecare lob Popeşti, de altădată, a mai rămas cuinţă. Aceasta constituie o dovadă
o ridicătură de pământ cu înălţimea că pereţii locuinţei s-au prăbuşit
de cca 0,35 m, lungimea de 54 m, spre interior, dar nefiind înalţi ei nu
lăţimea de 0,44 m, cu o imagine deau ajuns să se întâlnească la mijplorabilă.
locul locuinţei. Pe chirpic erau ur-tn timpul săpăturilor arheologice me de crăci, de pari rotunzi, de scânefectuate, au fost trasate două sec- duri şi de pari despicaţi.
~
ţiuni cu dimensiunile :
Prima ·Din cercetarea efectuată prin să
L=44 m ; 1=2,50 m şi a doua : L- pătură arheologică (atât cât s-a să„
JO m; 1-2,50 m şi s-a constatat că pat) s-au descoperit două locuinţe
măgura, denumită şi arheologic tell a
în secţiunea nr. 1 şi o locuinţă în
constituit tipul principal de aşezare secţiunea '.1r. 2. Locuinţa 1 din
din epoca Calcolitului, cultura Gu- \, secţiunea nr. 1 (aşa după cum reiese

1
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din planurile de săpătură) era de
suprafaţă, de formă dreptunghiulară,
de dimensiu•aile 3,70 lungime şi 1,70
lăţime, coi:ist~':1ită din paiantă. ln
relele secţ1un11 se poate vedea
clar intrarea largă de 1 m. Această~)
locuinţă tre~u!e să fie_ mai rnare ~e- \
oarece s-a gas1t o vatra dreptunghiu- ~
lară. cu lungimea. d_e _I,?O m, lăţimea de 1,40. m . ŞI malţ1mea de la
~odeaua locuinţei d~ 0,34 m. Colţunle s~n~ u.şor rotun1 1te. Se ~oate re~
constitui ş1 felul de construire a ve
· I
·
1 ra'nd s
d
trei.
-a a us
- t n. primu. di· t
ta pa-t
man şi ~-a rI ca un po~ • me~
drep!unghiular ~ c~re a fost batatori~.
Dupa aceea, pamantul a fost netezit
pe laturile exterioare ale postamentului, adăugându-se o lutuială de pământ mai fin, care formează un strat
gros de 4 cm. în general, acest strat
a crăpat şi, pe locuri, a căzut. Partea superioară a vetrei poartă urme
de arsură puternică. Pe margine vatra are o bordoră înaltă de 4 cm.
Gura" vetrei era spre nord.
" Pământul de sub suprafaţa superioarii a vetrei a ars pe o adâncime de
aproximativ 10 cm, dobândind o culoare roşu-cărămiziu, având şi frag-

mente de cărbune. Deasupra vetrei
pe o lungime de 1,60 m era un strat
de ocru galben. Astfel de vetre cu
patru laturi şi înalte se cunosc în
mediul culturii Gumelniţa de IX" teritoriul Bulgariei şi la Ariuşd.
Tatiana Passek, vorbind despre
formele similare de vetre înalte cu
bordură pe margini de la Vladimi-.
rovca <Bulgaria), crede că ele aveau
un caracter ritual2. De~supr~trei
s-au descoperit două zdrobitoare 10..
d
'
fragmente e vase, un vas castron,
d
lt
ţ• f
un vas e cu , o ceşcu a, ragmente
de silexuri, mai multe oase de af1imale puse cu deosebită grijă frag'
•. ;.
_
'
_'
mente de_ raşma, iar intre frecatoar~,. doua fragmente de sta~uete
femn:nne. _în pa:tea. dreap~ a
v:tre: s-a sapat obişnuita ~roapa, adanca de 0,60 m de la nivelul podelei. Lăţimea era de 0,5:> m şi !tingimea. de 0,65 m. In .groapă s-au dt;s~
copent oase de animale domestice
(bou, oaie, capră, porc) sălbatire
(cerbi, zimbri, bouri), de pasăre,
scoici de apă dulce, fragmente ceramice, cenuşă, cărbuni, douc'1 fragmen··
re, străpungătoare, dăltiţe din piatr(1

Vedere de ansamblu a teii-ului
http://cimec.ro
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re, străpungătoare, dăltiţe din piatră
Interesantă ni se pare şi locuinţa
!ji os, un topor trapezoidal, fragmen- a doua din Secţiunea I. Pentru de~
te de figurine 7 şi figurine întregi etcB. gajarea completă a acestei locuinţe
Pe marginea gropii se vede urma u- s-a trasat lărgirea profilului secţiu
nui par. I
?nii. Masa de chirpic şi postamentul
In. mijlocul locuinţei se găsesc nu se găsesc la acelaşi nivel, acesta
două gropi de pari. S-ar putea ca aici
din urmă fiind mai ridicat în partea
să. se fi aflat parii ~e susţinere a ude ~ord, dat~rită şi. înclină~ii _terene1; mese sau a unui scaun de lemn. nului. O masa groasa de ch1rp1c ne
In apropiere
de postameontul (arată de la început că este vorba de
depozitului,
în partea dreaptă. to locuinţă mare. Pe chirpic a rămas
s-a • găsit
un fragment de r;1ş- '\~primată forma scfmdurilor, a cră
niţă din conglomerat. La dreapta ~-lor şi a trestiei, aceasta din urmă
intrării s-au descoperit două râşniţe
fiind împletită după un sistem bine
aşezate cu faţa ·În jos, la o distanţii
cunoscut în istoria procedeelor de
de 0,40 m. Lângă ele se găsea un construcţie din vremurile vechi si

Intrarl'a în

zdrobitor, uzat numai pe margini. In
apropiere de colţul de sud-est s-a dat
peste o daltă din corn de cerb, arsă
de foc. Ca unelte de cremene, s-au
descoperit un mare răzuitor pe lamă lată şi câteva cuţite lamelare,
calcinate mult din cauza focului. O
greutate conică de plasă se afla la
intrare şi o alta similară, în apropiere de peretele estic. Tot la intrare
s-a găsit o piatră nelt1crată, iar puţin mai departe, o fusaiolă de lut ars.

locuinţa

nr. I

chiar din zilele noastre. Masa de
chirpic ars trecea dincolo de planul
locuinţei determinat de
baza gropilor de pari. Locuinţa, atât cât s-a să-""')~
pat are forma dreptunghiulară neregulată. Latura de sud este aproape
dreaptă. Lungimea casei este de 5
m (măsurată la mijloc) şi lăţimea de
2,8 m (în dreptul intrării). Jumătatea
de sud are lăţimea de 3 m, iar cea
de nord, de 2 m. Intrarea era aproximativ la jumătatea încăperii, fiind

http://cimec.ro
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deplastată însă mai mult spre colţtd de nord-est. Orientarea intrării
este însă spre nord-est, iar cea a clă-

dirii este nord-est - sud-est.
în peretele sudic al Secţiunii a II-a
s-au desprins la adâncimea de 0,65
m, dărâmăturile locuinţei a 3-a. Lungimea acestor dărâmături era de 2,30
m . Prin trasarea Secţiunii a II-a s-a
dat peste o altă serie de locuinţe gl:lmelniţcnc. Săpătura a mers în acest
sector numai până la adâncimea podelelor locuinţelor. Locuinţa aceasta
se suprapune unui colţ al locuinţei
nr: 1 din Se:ţii:nea I_. ~ele d?~ă .locu1 ~1ţe reprezintă. doua m~elun mmtL'n~rul . stratul~1 respectiv. P~dea1:1a
l~cu1.nţe1 a tre1!1 _ es~e f?rma~a d1_n
pamant tare, ba.tătont ş1 apm sp?1t
<'li un strat subţire de lut foarte fin,
C'are prin ardere, a devenit negru. La
ridicarea masei de chirpic s-au descoperit urmele parilor care redau o
formii de colibă ovală neregulată .
Spre partea de sud era intrarea Iocuinţei care avea o lărgime de 0,60
rn. Spre dreapta intrării, la aproximativ 0,35 m se găseau două gropi
de pari care făceau parte probabil

Vatra

din locuinţă, a cărei îngrămădire de
chirpic a rămas în peretele sudic al
şanţului. In această locuinţă s-a descoperit material pentru prelucrarea
uneltelor din corn de cerb. S-a găsit
~·de pildă, un corn cu două ratnuri, dintre care una a fost tăiată, ·În vederea
prelucrării. Baza cornului fusese tă
iată şi ea cu deosebită grijă şi pricepere. Nu departe de acest corn s-a
descoperit o săpăligă din corn de
cerb. Uneltele de silex : un răzuitor
fragmentar, un cuţit lamelar, două
fragmente de unelte, cinci a~chii de
silex calcinate puternic, opt perct:1toare din cuarţ cristalin, un percutor
dintr-o asemenea rocă a plesnit pe
jumătate. Pe podeaua locuinţei s-au
ăsit trei greotăţi de la războiul de
. _.
ţesut. S-au :nai .gasit multe fragmente ceram1_ce ş1 un vas_ cu c<;>rpul
bombat prevazut cu d~u~ torţ1. „
În decursul dezvoltar11 ~ulturu
Gumelniţa, comuni~atea de .P~ Mă
gura de la Popeşti a locuit m colibe aşezate direct pe pământ cu pereţi drepţi, lutuiţi şi deasupra venea
acoperişul conic. Locuinţele mari d-

locuinţei

http://cimec.ro
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I

V(~au
două

pereţii drepţi şi

acoperişul în
pante, iar forma lor era pătraLi sau dreptunghiularăl.
.

înroşit şi pământul în jur. Stratul
măsoară începând de pe pământul
virgin 1,30 m înălţime. La cele două

Aşezarea de la Popeşti era o aşe-!capete ale lui, la bază se conturează
zare fortificată întărită cu val de o boodă neagră de cărbune, a cărei
p:1mânt. Unul din obiectivele prin- formare e în legătură cu arderea vadpale ale săpăturilor a fost cerceta- lului. Faţă de pământul nemişcat,
rea valului de apărare şi a elemen- umplutura valului se ridică până la
telor sale de construcţie. Intăritura
m înălţime, deasupra zonei de arare o formă încovoiată şi înconjoa- sură. Pe panta interioară, la o adânră aproximativ o treime din circumcime de 0,50 m se întâlneşte o pantă
ferinţa actualului platou. Latura norde arsură. Partea exterioară reteza<lică măsoară 60 m, pe când partea
tă, care porneşte de la baza valului
sudică coteşte spre sud-est şi se preîn mijloc are o lungime de circa
lungeşte pe pantă în jos. Fortificaţia ) 6,50 m. Panta se termină într-un şanţ
a fost cercetată în două locuri prin scurt de 7 m lungime.
Spcţiunile 1 şi 2. Secţiunea 1 s-a traNu s-a dat încă o explicaţie uni-

l3

Unelte din piatră şi os

sat în ~cea parte a v~lul~i, unde a~ tară pentru părţile de arsură a
1
~~:~~i~ ~ ~f~z~a~ş~~~~~~~c acices~lu_i, dîntâl~esc;: des în miezul forti~i~=ţ~~
bă dim
· ·
. ş ~a ai- . e pamant. Ele ar putea să dateze
Iul are ~~~a~~e 0 c~~ti~aidem;r~_V{t- ~~~~ ~~~nJimpuJ con_struirii ~ntări~ucapătul exterior al secţiunii în pe- nat Pentru ~r~au~~l 1~ ~od mt7nţ10r~tele profilului se conturează o zo- ţă mai mare fo u_u~ o c_ons1stenna - comp~ din arsură şi pământ, locuri o bari~ră c~'::ia~c' - m u~ele
1
:,~r~~~~~n~e ~~ngi roşii, car:e dindi- piedică alunecarea ştde~a~::a ~=
r
rne, care arzan ' au mântului îngrămădit asupra ei4.
http://cimec.ro
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Fragmente figurine de os
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Vase de uz casnic

Figurine din lut
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· In cazul valului dl' la Popeş. ti mij- deschisă spre cenuşiu cu slabă prelocul părţii înroşite, cu dungile ver- zenţă a, nisipului.
ticale, ar putea să constituie restuIII. 0,35-0,85 m strat de culoare
rile valului din care s-au prăbuşit galbe!.1ă cu mult nisip.
dărâmăturile
incendiate pe amânIV. 0,85-1,25 m strat nisipos şi
douii laturile. După aceea, într-o a sfărâmicios. Din toate aceste nivedoua fază de construcţie, deasupra luri (odzonturi) s-au recuperat nuresturilor primului val, s-a ridicat o meroase materiale arheologice.
nouC:-1 întăritură, de care ţine patct
V. 1,25-1,35 m strat format din
de arsură din apropierea suprafeţei, argilă (humă) de culoare galbenă. Din
ea reprezentând un element construc- acest strat nu s-a recuperat nici-un
tiv de susţinere, ars cu ocazia unei fel de rnaterial arheologic, acesta fia doua incendieri a întăriturii 5.
~- d stratul de pământ virgin.
Stratigrafia
/
Dacă au fost surprinse 5 orizonturi
Pe baza săpăturilor arheologice ·1 e cultură pe o profunzime de 1,35
s-au putut determina stratigrafic mai, m cât a atins săpătura noastră, e de
multe orizonturi de cultură
după I presupus că ar mai fi e:xistat încă
cum urmează :
~ 5-6 orizonturi de cultură în partea
I. 0,05-0,08 m strat de culoare superioară9, dar care din păcate au
mai deschisă, spre galben, stratul ve- fost distruse, amestecate şi pierdute
gl'l:tl actual.
pentru totdeauna prin nivelarea mă11. 0,08-o,:~5 m strat de culoare gurii.
NOTE
1 Mulţumim şi pe această cale domnului profesor Marin Bădescu pentru contribuţia admă la cercetarea de la Popeşti.
2 D. Berciu, Contribuţii la problem a neoliticului in România
ln lumina 11oilor
cercetări, Editura Academiei 11. P. Rorniim',
HHil, p. 418 şi ·urm.
3 Ibidem, p. 429.
' Ibidem, p. 467.
s Ibidem, p. 468.
6 Vladimir Dumitrescu, Arta prei~torica
in România. Editura Meridiane, Bucu rt•şti,
19î-l, !J. 223.

Sur la vaste aire de la civilisa tion
du neolitiqUC' de Gumelniţa (.'.1 Roumanie, on distingue des variante~ et
des aspects regionaux, ayant tcur
propres particularites.
Les recherches recente dl' Popeşti
ont livre deux habitations et un rnateriel archeologique tres abonda11t :

7 Teodor Cioflan, Elena Rotaru,
Figurine antropomorfe neolitice descoperite la
Popeşti, judeţul Argeş,
Revista muzeelor
şi monumentelor Muzee. nr. 4. Hl88,
p. 49 şi urm.
·

8 C. Buzdugan, M. Rotaru, Figurine antropomorfe şi os descoperite în centrul Moldovei, în Hevista muzeelor şi monumentelor - Muzee, nr. 7, 1986. VI adimir Dumitrescu. Arta preistorică în România.
1'~ditura Meridiane, Bucureşti, 1974, p. 223.
9

D. Berciu, op. cit„ p. 426.

outils en silex, en pierre efl os, des
fragments ceramiques.
L'etat de recentes recherches de
Popeşti permet de syncroniser les civilisations de Gumelniţa (la periode
finale de neolitique) de Tangîru, de
Vidra, de Glina, de Căscioarele et
de Teiu.
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ASPECTE RELIGIOASE GETO-DACICE
DIN AREALUL ARGEŞEAN,-·IN LUMINA
DOCUMENTELOR ARHEOLOGICE
ION BICA
I 11 l'ca de a II-a perioadă a epocii
l1•·nrlui - La Tene - , în acest spa\1t 1
carpato-danubiano-pontic, s-a
•r istalizat etnosul geto-dac, act final1~ator al unui proces etnografic în•Pput, după opinia unor cercetători,
111cii din neolitic 1 . în apariţia şi dezvoltarea culturii materiale a getod;1cilor un rol hotărâtor l-a avut fondul local hallsttatian2 la care, prin
<1<.;imilare s-au adăugat elemente ce
.iparţineau altor culturi <greacă, scit

a,

celtică şi romană)l.

folosirea, atât a plugului cu brăz
d;, ir în agricultură, cât şi a roţii în
<1rta olăritului 4 , a contribuit la apariţia unor substanţiale surplusuri de
produse. Datorită acestui lucru, în
;1 doua jumătate a secolului al !Vil' a şi începutul secolului al Iii-lea
a. Hr., se constată o intensificare a
schimburilor comerciale cu civilizaţia greco-macedoneană5.

Dovezi materiale ale civilizaţiei
geto-dace, în această zonă, au fost
irtdentificate în mai multe localităţi:
Pescăreasca (Câmpulung)6, Budeasa7,
V.alea MozaculuiB, Cetăţeni9. Dezvolluea aşezilrilor din această regiune,
Îl\. epoca geto-dacă, se datorează mai
ales clrcvtlaţiei comerciale pe râol
1\rgeş, calea cea mai importantă peni ru efectuarea schimburilor economir~ io. Pe lângă aceşti factori econo-

mici, probabil, şi aspectul politic va
fi contribuit foarte mult la dezvoltarea aşezărilor, zona fiind situată în
vecinătatea reşedinţei statului dac al
lui Burebista, sediu politic localizat
de arheologul Radu Vulpe, la Popeşti (jud. llfov).11.
Progresul economic şi înflorirea
vieţii politice au contribuit în mod
hotărâtor la apariţia tmei spiritualităţi geto-dace ,,demnă de splendida lor civilizaţie materială" 1 2.
Epoca bronzului a adus în viaţa
spirituală
a omemrn un element
nou - soarele. Această mutaţie spirituală a facilitat apariţia noţiunii de
simbol - carul solar 1l. Ca o consecinţă a acestui fenomen, începând cu
această perioadă materialul arheologic ce revelează aspectul spiritmal este
foarte sărac, iar descifrarea vieţii religioase este greoaie şi incertă 14 •
Cercetările sistematice efectuate în
aşezarea de la Cetăţeni, perieghezele
(sondajele de suprafaţă) şi descoperirile fortuite ne permit să încercăm,
desigur lapidar, o imagine a spiritealităţii geto-dace pe aceste meleaguri.
O constrncţie de piatră, în formă
de patrnlater neregulat, din aşeza
rea dacică de la Cetăţeni a fost identificată cu un sanctuar al soare-
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lui, unde se aduceau sacrificii anuale 15_
Tot la Cetăţeni, au fost găsite mai
multe stânci prelucrate de mâna omului, uriaşe mese sau altare, ce au
pe tăblia lor concavităţi alveolare. Una dintre aceste concavităţi este mai
mare, dând impresia că este un
jgheab. Cercetătorii au concluzionat,
pe baza materialului arheologic descoperit, că aceste jgheaburi au fost
folosite pentru libaţii16.
Vetrele de cult reprezintă particularitate caracteristică a acestei perioade, de care încercăm să ne ocupărh. Cu toate că sunt mai răs
pândite mai ales în zona de câmpie,
totuşi ele sunt prezente şi în celelalte forme de relief17. Vetrele de
~ult descoperite în aşezarea de la Cetăţeni au fost amenajate după tradiţia mormintelor hallsttatiene, reprezentând chiar o singularitate pentru lumea geto-dacă. Deasupra lor
au fost depuse intenţionat oase de :
mistreţ, cerb şi căprioară, provenite
de la carnea friptă. Acestea sunt amestecate cu grâu carbonizat şi resturi ceramice, care provin, probabil.
de la vasele cu vin 18.
In localitatea Davideşti - Conţeşti
a fost descoperit un loc de cult, î11
apropierea căruia s-a desfăşurat o
ceremonie religioas<i. Cu acest prilej au fost sacrificate animale domestice şi sălbatice, resturile osteologice au fost aduse la rug împreu -

nă

cu nurneroase fragmente ceramice
(45 vârfuri de săgeţi, cuţitaşe, fibule, pinteni, cuie cu pandative din
bronz, mărgele şi fragmente de bră
ţări din sticlă colorată), şi depuse într-un loc special amenajat19.
Istoricul Ion Horaţiu Crişan este
de părere că aici s-a desfăşurat un
ritual religios, specific credinţelor
geto-dace, şi nu o ofrandă. Această
interpretare este sprijinită de găsi
rea cuielor, ceea ce înseamnă că eşa
fodajul a fost de lemn, iar rugul amenajat a avut dimensiuni destul de
mari 20 . Locul în care a avut loc ritualul religios a fos situat pe malul
unui lac, înconjurat de o pădure seculară impresionantă. Alegerea l6cUlui pentru un astfel de ceremonial
avea un rol important, probabil, acesta era un omagiu adus de getodaci unei divinităţi protectoare a vânătorii21.
·
Aşadar, prin această sumară prezentare, datorată puţinelor informaţii arheologice,
putem să afirmi"1m
61 în această zonă, în epoca getodacă, credinţele religioase au avut un
rol important în viaţa oamenilor: Aceste credinţe s-au dezvoltat din fondul religios autohton22 şi au atins în
Lakn-ul dacic dimensiuni spirituale,
adecvate progresului economico-cultural şi materializate în locaşuri de
cult sau în diferite ritualuri religioase.
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CAST.ftUL ROMAN DE PIATRA DE LA CAMPULUNG
(PESCAREASA, JUD. ARGEŞ)
CERCETARILE DIN ANII 1978-1989
CONSTANTIN C. PETOLESCU
TEODOR CIOFLAN
(';ist n ii dl• piatră se află în raza
l'rn1t 1i111i s;it Pescăreasa, azi cartier al

111·.i·.;11l11i C;'1mpulung-Muscel. Este sii 11.11 111 p1111ctul „Jidova", între ca''"' f1·r;1t;"1 şi şoseaua Piteşti ( ';1111p11lung (la vest) şi Râul Te:1rgu111i (la est)2:_
Prima menţiune o înt{1lnim la LF.
d1• Marsigli, care a trecut prin acesll' părţi în anul 1691 2 . În 1835 este
marcat pc harta rusească a Princi1ia telor Rom<1ne 3 . f>ri~ele săpături
.imple au fost efectuate în 1876 de
I l. Butculescu, care a dezvelit parţial
1idul de nord al castrului şi câteva
11 H'iiperi din clădirea comandamentu111i 4. SlE.ături mai sistematice a în1n·pri'hs între 26 iulie 20 august
I !JOI P. Polonic, din însărcinarea lui
<;r. Tocilescu5. Valorificând notele
r;imase de la Polonic, D. Tudor a fă1 ·ut în 1936 prima prezentare deta1iată a castrului6.
~n anii celui de-al doilea război
ll orubal şi in perioada ce a urmat,
castrul a avut mult de suferit prin
stabilirea în incinta acestuia a sediului ~mor întreprinderi economice care aa adtis grave prejudicii monument1!1loi prin ridicarea unor clă
diri şi barăci, precum şi prin nameroase şanţuri de canalizare şi alte
instalaţii gospodăreşti. Săpăturile începute în 1962 din iniţiativa Institu-

tului de Arheologie din Bucureşti au
trebuie să ţh1ă scama de aceste realităţi. După mai bine de un deceniu
de demersuri, a reuşit să se redea
obiectivului statutul de rezervaţie arheologică şi să se iniţieze lucrările
de conservare menite a pune în valoare acest monument istoric7.
Cercetările din anii 1962-1967 au
fo~t comunicate de autorii săpături
lor sub forma unui raport preliminar, însoţit de un plan corect al castrului8. Cercetările din anii 19681970 şi 1973-1977 au adus noi elemente la cunoaşterea topografiei castrului : s-a descoperit complet edificiul cu hipocaust (identificat între
1962-1967) dintre horreum şi principia ; de asemenea a fost redezvelită aproape în între · e c a irea comandamentului (principia), al cărei
plan era cunoscut din cercetările lui
Polonic. în sfârşit, cercetările din ultimul deceniu au urmărit cunoaşte
rea completă a topografiei zonei centrale a castrului <în special latus
praetorii sinistrum),
precum şi a
sistemului de fortificare (fig. 1)9 •

A. CONTRIBUŢII M TOPOGRAFIA
CASTRULUI (ZONA CENTRAf.A)
1. în spaţiul dintre principia şi latura de est a castrului, s-a iden.tifi-

http://cimec.ro

18

CONSTANTIN C. PETOLESCU -- TEODOR CIOFI.AN

cat o mare clădire, c-are a fost să
pată între anii 1976-1982. Această
.clădire este oarecum pandantul hambarului (horreurn) din Iatus de'i::trum
şi măsoare! 38,40Xl6,90 m (latura
scurtă dinspre nord măsoară 16,65
m). A fost puternic distrusă, probnbil încă din vechime: aşa se face că
nu a fost marca tă nici în planul lui
Marsigli şi nu a fost identificată de
Polonic în cursul cercetărilor sale.
Ceva mai bine se păstrează numai
latura de vest, pi sp~ . Principia.: ,mortarul care lega pietrele era însă aproape complet spălat de apă, lăsând
impresia că pietrele zidului ar fi fost
legate cu pământ.
~- Barăcile ridica te cu mai bine de
patru decenii în
urmă au produs
stricăciuni acestui edificiu. Un sistem de canalizare cu tuburi de ciment străbate clădirea aproximativ
în diagonală, dinspre SE spre NV ;
clădirea mai era tăiată de o conductă de apă, precuOl şi de o alee pietruită ; unele lucrări de construcţie
din beton armat au coborât până la
stratul de pământ virgin. Aşa se face că pe aproape întreg cuprinsul,
s-au păstrat doar fundaţiile acestei
clădiri. S-a constatat că zidul erei
gros de 8,80 m (la bază) ; pietrele
fundaţiei au fost aşezate ·într-un şanţ
săpat în solul viu.
Planul acestei clădiri se prezintă
astfel : în jumătatea dinspre sud se
află o curte mare (dimensiunile pe
interior : 21,70X15,10 m) : partea
dispre nord este ocupată de trei şi
ruri de încăperi.
Pe suprafaţa acestei curţi a fo5t
aşternut un strat subţire de pietriş
(motiv pentru care, în ultimul plan
publicat, partea de vest a acestei zone a fost identificată cu o stradelă).
Deasupra - acolo
unde stratul a
scăpat nederanjat - , s-au aflat nu-

meroase fragmente cle ţigle şi olane, căzute pe strattJ1 antic de pietriş
cu resturi de arsură {cărl>uni şi lut
afumat amestecat cu eenllşă). In acest strat S-a descop€rit <> monedă
de la Philippus Caesar (anii 244-246},
ceea ce arată că această clădire a
fost distrusă cu ocazia atacului carpic din timpul domniei lui Filip Arabul 10_ Pe direcţia zidului care desparte şirui de camere de vest de
cele centrale s-a des.coperit o cără
midă mare (de dimens1unile 0,44X
0,39 m: spartă în mai multe bucăţi),
care ar putea fi haza unei
coloane (stâlp
de susţin~re). S-ar
putea deci ca această curte :să fi fost
împărţită pe lung în trei. tone, formând două portice ele-a lllngul laturilor lungi .
Partea dinspre nord .a didirii cuprinde trei .şiruri de came1e. Spre
laturi se află câte tre-i_ [ncă.peri ; cele
din margine.a de norei sllnt rotunjite în interior. Toate ace-sit camere
erau prevăzute cu pile de liipocaust
(unele aflate in situ, clirect pe stratul de lut şi pietriş). Jl·e centru se află două camere, de formă dreptunghiulară ; cea dinspre noll"cl, rnai mare, era prevăzută cll s) stent de încălzire cu hipocaust. •Căldurct provenea de la un praefurni.urn, lipit de
camera cu absidă din capătul de nordvest al clădirii (spre · prin~ipia) şi
construit din cărămidă. U:ăJdura comunica în subsolul came~r-eJor prin
guri de cărămidă, curtlJ s-a constatat
între cele două camere· drr·e]Jtunghiulare de pe marginea de- ves'\ 11• In interiorul came re lor s-.an.J aU at numeroase sfărâmături de iwbmi şi tegule
folosite la sistemul de condlJ.cere a
aerului cald prin pereli. fo camera
centrală mare a apărLl!I l\Jnt d~nar de
la Pla.utilla, iar la est de ac ea~ tă clă
dire, între aceasta şi a_g·g-e·n. alt denar de la Caracalla. Ace a.sn.:B clădire
ar putea fi identificată cu pira·etorium.
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I .t 1c•r ril d
onservare şi conJ
· cintă : latura de sud în întregime,
pr~cum şi o porţţ~ne din latura .de
nit I 1r r •l int in anul H)B2 au im
vest. -· Zidul de curtină se păstrează
1i11 tl •zv llr a laturii de ·nord a clă'

l I
mandamentului (principia),
111 I n 1 1r 1ir a spre nord a vechii secll 1ni i D (vezi pla•.1ul publicat de Em.
I 'o p ' cu şi Eugenia Popescu). Aici
11 descoperit un bogat material arlwologic, în stratul de incendiu provoc·at de distrugerea ' Castrului ·de că1n• <'nrpi : fragmente de coif, fibule,
• tlc·l11 (topită), monede (de la Septi111 11 S ver şi casa ' sa domnitoare,
p11•1·11m şi o piesă de la Gordian al
l 11 l<·n), un cercel de aur de tip 0-

1

1 1•11t11l.

acestea, planul zonei centrale
este în linii mari cunos1111 . Cu fondurile puse la dispoziţie
11„ fostul Comitet de Cultură al jud.
\ rgeş , ruinele scoase la lumină au
Iost consolidate şi protejate (19821fl 83).
'11

1 1• 1 ·trului

D. CERCETEAREA SISTEMULUI

DE FORTIFICARE

;I
r

porţi.

Pe latura de sud a castrului , Em.
Popescu efectuase două secţiuni (în
planul publicat •În 1968 : SB şi SG),
c•are au traversat şi identificat tra!i •ul zidului. S-au identificat astfel
1>orta praetor.i at precum şi cele două
turnuri de curtină de pe latura de
sud. Aici, construcţiile anterioare ale
restei întreprinderi miniere au afect~t grav obiectivele, producând distrugeri irecuperabile prin ridicarea
unor bc;trăci, s trăpungerea zidurilor
pentru instalaţii de apă şi iluminat
te. Se impunea deci relua~ea lucră 
rilor în această zonă, pentru a le salva de distrugerea în continuare de
cătr~ agenţii atmosferici.
Zidul de

pe o înălţime relativ uniformă, între 1,50-1,90 m . S-a observat că în
porţiuniie dintre turnurile porţilor
şi turnurile de' curtină, zidul prezţn
tă (cam de. la jumătate) o deviere
spre interior, ceea ce face ca turnurile porţii .praetoria să prezinte un
ieşind mai mare;
aceasta permitea
gărzii observarea mai atentă a ber•
r
'
mei.
S-a constatat că zidul prezintă
două fracturi adânci la colţul de sudvest, lângă turnul de colţ.
-,.lncepând dip anul ~984, zidul a fost
permanent consolidat şi înălţat până
1
la cota agger-ului.
„
4. Porta praetoria a fost identificată şi săpată de P. Polonic ~·.1 1901
rezultatele, rămas e multă vreme inedite (cu excepţia planuril<;>r publicate de Gr. Tocilescu cu diferite ocacazii), au fost valorificate vlterior
de D. Tudor . Em . Popescu a dezv.e lit turnul dinspre .v est al aceştei

incintă

3. In anii 1983-1985, s-a dezvelit
( pe exterior o parte din zidul de in-

Porta pl'aetori a o fost re săpată int~gral de noi în 1983- 198,4. ;Faţă de
datele con sem nate de P qlonic, s..,ţ.i u
obţinu t unele rezultate noi. Dar qistrugerile provocate (în special cu
3-4 C! ecenii în urmă ) au ~rppyt~t
grav configuraţia obiectivului ;. iară
notele lui Polonic, am fi fost lipsiţi
de o seric de date esenţiale pentru
reconstituirea acestei porţi.
Cele două turnuri ale porţii se
prezintă uniform ; distanţa dintre ele
este de 5,90 m, iar faţă de zidul de
incintă ies în afară (spre fossa) cu
aproape 1 m . Spre exteri,or, latura
turnului este lungă de 4,Ş5 m şi groasă de 1,90 m (cu ; o cm mai groasă
decât zidul din incinţă) ; în schimb,
spre interior este gros de nm;nai 0,90
m. In interior ~amer~le turnurilor
sunt de mărime a 2,50 (2,55) X 2,40
m. Turnurile prezintă spre intrare
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câte doi mici contraforţi (uşori), servind pentru sprijinirea arcului <bolţii) porţii ; acuzn s-au mai iden.tificat
parţial : cel interior de la ti.irnul de
vest şi cel dinspre exterior de la turnul de est (din schiţa întocmită de
Polonic. se cunosc ambii contraforţi
de la amândouă turnurile, ieşind cu
0,30 m ; grosime : 0,95 m cei dinspre
interior - 0,85 m cei dinspre exterior).
Faţă de datele rămase de la Polonic, rezultă că starea porţii a ajuns deplorabilă. La turnul dinspre
vest, zidul (.înalt, cu aproape un veac
în urmă, de 1,10-1.30 m) mai avea
doar 0,30-0,50 m, fiind într-() stare de degradare înaintată ; contr-afortul dinspre foss~ era distrus p<in~ la
temelie. La turn 1..11 dinspre est al porţii (spre muzew). cele dow1 ziduri interioare au fost aproape complet distruse de o mare groap<1, achînc-ă de
circa 2 m ; în e2 s-a găsit priibuşită
o porţiune din zidul turnului. Ufl n'Jc
plantat la intrarea turnului a nrnvocat alte distrugeri, prin ri:ilhkinilc '.'t'
au dislocat pietrele.
Probabil că polonic a săpat ucest
turn, în interior, numai pe lângă zid.
Aşa se face că el notează în <1.cest
loc doar prezenţa unei cărămizi p<ltrate (20 x 20 cm) din pardosealii (în
zona distrusă acum de groapă): d.ir
în săpăturile noastre s-au descoperit
mai multe cărămizi in situ (fragmentare), de mărimi diferite, aşezat~ 1;1
nivelul plintei. r-.1 interior, au a p;'irut şi câteva frag mente ceramice romane commne.
in 1981-1985, turnurile porţii au
fost consolidate şi înălţate pâni1 la
cota agger-ului.
5. Porta princip alis dextra. Turnul
dinspre nord al acestei porţi a fost
identificat de Em. Popescu : poarta
s-a săpat integral în anii 198_1=-1986.
Ea se aseamănă ca plan cu porta
praetoria ; distanţ::a între turnuri este
de 510 m (intre uşori - 3,80 m).

TEODOR CIOFL.'\N

La bază (colţurile de la intrare) s-au
utilizat blocuri din piat~ă fasonată
din cariera de la Albeşti. Colţurile
dinspre agger erau ~egularizate prin
folosirea cărămizii. In suprafaţa sc""1pată în faţa porţii a ap.ărLJt, in 198li.
un denar de la Severus Alexander
(anii 222-228).
In anul 1986, aceasti.i poartă a fost
consolidată şi ridicată pân.ii la nivelul agger-olui (circa 1,80 m).
6. Porta principalis smi stra se ;1flă pe latura de est a castrului ; unul
din turnuri (cel de sud) intră parţial sub clădirea fostei can.tine a întreprinderii miniere (aculll trnnsfo'."mată î11i muzeu).
Această poartă a mai fost cercetată de P. Polonic ]n cursul s(1r.<'1':1rilor din anul 1901. Din J1efcricire,
ea a avut 711ult de suferit cu 40-50
de nni în urmă. Astfel 1L1rnul dinspre nord a fost în bună parte nivPlat (în special partea dinspre intrarea porţii), pentru a se CTel un drum
de acces. Latura exterio·a1ă a celuilalt turn, dinspre sud, a fost str;ipunsă de o conductă iesLnd din fosta
cantină a întreprinderii miniere. La
s;\pare, s-a constatat di i:n turnuri,
incepând de la nivelul Jl} intei, au
fost depuse gunoaie (câteva monede
emise după anul 1952 arată când
s-au făcut aceste depuneri). Sub nivelul plintei, au apărut îndeosebi în turnul de sud - fragmente
coramice.
Dimensiunile turnurllor porţii
(identice) strnt urmcitoare]e : latura
dinspre exterior este lun,g.ă oe circa
2,55 m şi groas;\ de 1,70 m (deci aproape cât zidul de indniă. faţă de
care poarta iese în afară cu circa
0,90 m) ; lattJra dinspre mlerior (pe
care se află intrările fo turnari) este
lată de 0,95 Jll, Celelalte C!OJă latt;iri
sunt lungi de 2,25 m ~i groase de
0,90 m (<'ele dinspre exter.i.Di!) şi 1,00
m (cele dinspre poartă). Pe Jatura de
sud se află intrările îa t urn11r-i, largi
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partea dinspre poarcâte doi uşori,
li 111gi cl circa 0,86 m şi laţi de 0,90
111 ,
1 dinspre interior al turnului
1h• 11ord are la bază un bloc mare de
1kar d Albeşti. Distanţa dintre cele
tlm 1i't turnuri (fără uşori) este de 5,:~5
111 ; rezultă că poarta (intrarea) era
lit rgă d~ 3,60 m.
Această poartă a fost cercetată în
an ul 1988 şi conservată.
t

1,

I t1rnuril

prezintă

Turnuri de

curtină
("
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păstra era de 1 m . (latura . dinspre
nord).
Camera interioară măsura
1,45 x 1,52 ro. Zidul este gros de 1,05
m pe porţiunea care face corp comun cu zidul de incintă al castrului
(turnul iese în afara zidului de incintă cu 0,15- 0,20 ro) şi 0,86 m (laturile interioare). Intrarea (situată
pe latura de vest, dinspre clădirea
muzeului) este dispusă simetric ; ea
măsoară 0,97 m, iar distanţa pâ nă
la pereţi este de 0,15 ro (stânga) 0,35 m (dreapta) .
Turnul prezintă ·î n dreptul intră
ii urme de tencuială, pentru a uniformiza suprafaţa neregulată zidită
cu piatră de râu. Pentru a da linie
dreaptă zidului, s-au folosit
(la col-

I n aceşti ani s-au cercetat trei tur1111 r1 de curtină
(cunoscute deja din
pi inul publicat în 1968) şi s-au iden1 fi ·at alte două :
7. Turnul dintre porta praetoria ţuri) cărămizi.
in interior, îndată după înlătura
• 1 colţul de sud-est al castrului, iden1i ficat prin cercetările anterioare, a rea stratului vegetal, s-a dat peste
I ost săpat şi consolidat în 1985. Ca- un strat de cenuşă. La golirea turului au apărut : ceramică, oase, un
me ra interioară este aproxîmatfv pă
ragment de aplică · de bronz trafotrată (1,52 x 1,50 m), intrarea este
ată.
·
l.\rgă de 1,10 m . La colţul exterior
.ii laturii .de vest s-a utilizat şi că
Podeaua este construită din lesr.1mic;la ;, grosimea acestei latuti este pezi legate cu mortar. Turnul fusese
d' 0,95. m (cealaltă latură a fost par- acoperit cu ţigle şi olane, din · care
~inl, distrusă de o conduc.tă, care a în interior s-au descoperit mai mul'ilră puns şi zid\ll de incintă până a- te fragmente . Au ' apărut şi câteva
fragmente de cărămizi (un a cubkă ,
proape de plintă) .
.
.
Turnul a fost golit . până la adân- . asemeni celor . folosi te la pilele de
d mea de 1 m. Jn interior au apărut . hipocaust).
c[1teva ·fragmente de ceramică · ro10. Analiza' planului castrului l}e-a
ma nă comună şi d~ ţigle.
.
pus problema dacă J1U cumva se află
8. Turnul dh1tre porta , praetoria câte un turn de curtină şi pe porţiu
~i colţul de sud-vest al .castrului, nile de zid aflate între portae princiidentificat în curswl săpăturilor an- pales (dextra şi sinistra) şi colţurilEt
terioare, a fost cercetat în 1~79 (Em. de s_ucţ-v.est, :re~pectiv: sud-est ale .
Popescu). Consolidat şi înălţat în castrl,llui. Incercarea făcută în săpă
19,85, îo c4rsul lucrărilor· de reconsti- turile ap.terioare (E' J ) nu duses~ la'
tuire a incintei castrului. Dimensiu: un rezultat pozitiy. Măsurătorile pe
nile" sunt asemănătoare cu cele ale teren ne-au determinat trasarea unei
turnt.iluf" descris anterior. In interior noi secţiuni (numită convenţional;
s-au . descoperit fragmente ceramice în continuarea celor precedente : so{
omune, oase, ·fragmente de ţigle .
lungă de 6 m .şi lată ·de 2 m, per9. Turnul identificat la capătul pendiculara · Pe zidul '.de incintă Şi
1
secţiunii H, pe latura de est, a fost
aproximativ paralelă cu vechea ~ecsăp.ci.t în 1985 şi consolidat în anul
ţiune J (la circa 3,5 m sud . de aceas~
următor. înălţimea pân_ă· la care se ta). Prin această se'cţiunc ·s-a i'den.tt'- ·
http://cimec.ro
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fiCat latura interioară de sud a unui req _ 01uzeUlui), făcând pandant cu
turn ; partea· dinspre mu,rus . a sec- ttirriul descris anterior, Camera inteţiunii SO a fost dezvoltată într-o surfoaiă .,are dimensiunile : l,oO x 1,50
prafoţi1, dezvelioQLi-se · înfregtil turn. ni'; int~~e~ este de 0,95 I'n, iar uşorii
Cinwra turnului ar~ în interior d.i'.- sunt qe'părtaţi de: laturile· turnului
mensiunik· : 1,90 m (latura perpen'- c1.i' 0,25 (cel drept) - 0,30 m (~el
dicular:1 pe zidul de incinta'). şi 1,35 stâng). In dreptul intrării, zidul pre(latura rare :(are·· corp coµlun cu· zi~. zintă urme de tencuială.
dul ('astrului) ; grosimea IfiturilQr inS-a golit până la adâncimea de
terioare : 0,85-0,90 m. Pe latura co- I m. In stratul superior au apărut
mun:1 rn zidul de, indntă, zidul tur- mulţi bolovani, precum şi fragmente
nului prczinUi acelaşi sistem consta- de ţigle şi olane; după drca 0,50 m,
tat la turnuri te .săpa~ anterfqr (de au ·Început să apară numeroase fragEm. Popescu) : el intră îri ziqul .de mente ceramice şi oase (multe fragincint;-1 şi prezintă un ieŞirid .. spre mente.. de corn de cerb). Acest strat
latura exterioară a zidului castrulUi. conţin!'! urm.e de arsµră · <cărbune).
Intrarea turnului este largă' de apro- S-a descoperit un fragment de figuximativ 1 m ; uşorii formează un rir\ă de lut reprezentând pe zeiţa
unghi drept p: pereţii laterali .ai. tur~ Venus.
nului (cel stfing, mai bine păstrat,
măsoar{1 0,28 m).
Secţiuni prin sistemul defensh·
Turnul s-a păstrat pe înălţimea c.le
maximum 0,80 m (cp.lculată de la PoIn c1,1rsul s'ăPăturilor efectuate indea). Pode:1ua este construită din tre ,19.62-;-1968, s-au t~asat m'ai muJlespezi şi pietre de râu prinse cu te .secţiuni', . în . veder~~ (.!Unoaşt,ţii
mortar.
complexe, a sistemului def.enşiv aggerL<t golirl'a turnului, .din stratul su- murus-berrna-fossa :.demă secţiuni pe
perior s-au scos pietre şi bqla.vani latt.ii'.â .de est a C'aştruJui (numite
(proveniţi din dărâmarea . a~estui~). convenţiQnal A şi K), ~ite trei pe lafragmente de ţigl~ · şi olane. După tura de ·nord (M, M, şi: N -. ultima
0,45-0,50 m~ pământul de umplu- numai. în afara if\cintei). p~~tru ,il
turii C'Onţinea resturi de cărbune. i;.i controla sistetiiiil ~e fortificare,:de .pe,
arsură. în acest strat, s-a desco~:.. lal.ur1f <;le ~su.o, '.~utorii , p~ţ~~n~~i
rit un fragment de1 brc):ţ~ră.. q~-6.foni, rapart au executat aJte :două ~th.iQ\
o fibulă şi o .cantlt~te înseniiiită, de. (numite convenţJoh~~ P şi .R>; dar
ceramică (.intre .altele„
fragment din motive .obi~ctive.,, primi. a fo~t
cu' . l.iil înrepuf qe fri.Scripţi~· necfar(! exec'utată'. doai," în <ţ!a'ţa incintei, cea.
. .
z .U:ilită:_ i .l.ţl1· fra..i..„.. t ~ ..ffeoitâ- lal~ nU,in.li înl.int-:rfot.
.

„

: ,,.

'

-

un

ri~)•. P·~cu·. ~·-~~e. ',anlmă(e. _
rn· ('01tu1 a'Hirfo zrdiil.pe încrnu.:şi

laţu,r~ de sud ~ ~urf>:1:1l~ ~P.~~â-:
tiv la· njvelµl phnţe1. Jil;, s~.şlul . de
mofţăr sc~rs„ de _·lai,~[ti11U:~a.~Jlif-:
milµi, jt ~p1)rut o monedă de brom;
de la Gordian .llt .... · ·.: , . ~Ji ,:·,.
il. Pe. Jat 'J:â ;t,"',es·1 ... cas#m~·
1 . -~;,; 1 „ . Y.1'
• gţ.~" \._ccfl . .,._.• ~ ,;l~,.
între ..,.,rt.a pnnc1PPJ,is,.PJ»stra ş1 ,<i:_Qjţul .a~ ~ud~e~t at ci\St;urili.„ · s~ii ~ş.:,
copent. alt ftlrn. d~. M.ir.~i;ia .(el: eîte
situat la 0,55 m depărtare de clădi-

J~·. s~~u~·~~

P. :-~~:,~. ~~ecu:iat

în,

an,_\U,,„ .~9J5 ; CJ\f!t~}UU ~: ~2 X 2 i~
(lm~1tri~P a fo~i .lil'Jlltată, ele, f!lpt~l
că.•~ep,ij~ea cuc~,~~ ).O . tn ,t:ţdt~ul r~~
zezy~,_ţiei arhe()lOgl~, i~trâ9d )Il: rei:em.~t~ ~~te.:a:• fost~m G~·CârnPY~
lung)i.. · Şecţiunee· cade· pe~odi<lUl~
pe. zidul:: de focintă;Jmediatda .eS.t de
tui-ţlu'I de ~~fi~ă: C!in~~
„~~~

toHa

lui ;

http://cimec.ro

·J>orta

};i

colţ,U1. ~- si:i~~t .. ;# c~tfu

nu a putut li

corifinuafă în in-

''I' t

L R MAN DE PIATRA DE LA CÂMPULUNG

1 m sub nivelul
11111 a l solului, a apărut berma,
l11L1 d • 2,50 m, uşor înclinată, deli111 I 1t d un strat de argilă ; pe tra• 11I
i s-au aflat bucăţi de cărămizi
pi lre că zute de la zidul de incin1 1 n ontinuare, profilul (latura de
,,
1 secţiunii) este întrerupt de o
111 ap.1 modernă cu deschiderea de
t 1!10 m . Urmează linia în pantă a
11 (•I, t 1 i ată în strat de piet:fiş cu
l111h11l mic. Fossa este adâncă de 2,30
111 (m ·urată de la nivelul actual al
11111 11 ),
iar deschiderea de circa
/ 1 111 m. Era umplută
cu bolovani,
I1 1 t
de râu de dimensiuni mai
111 d, fragmente de cărămizi şi ţigle,
, 1
mică. In continuare, terenul este
tnrmat din strat de pietriş (cu foarlt multe pietre şi bolovani). Apoi s-a
d •ntificat alt şanţ (acesta inai mic),
111 că rui unghi se observă în profil
11 ată sub stratul vegetal (gros de
11 tmai 10 cm). Distanţa dintre cele
do ă fossae este de 5,20 m . Fossa
lll că a fost săpată' .în strat de piet tlŞ cu bob mare (conţin~nd multe
p •tre şi bolovani) ; adândtnea ei este
tl. nurori 1,20-1,30 m, iar deschid rea de 3,50 m ; traseul ei este marcat în ~rofil de pietre, iar
f.u ndui şanţGlui a apărut (·în profilul de
laturJ de vest a sectiunii) un fragrne~t de:I cărămidă. Umplutura
fossei
'
mici este constituită din fjământ de
cuibare cenuşie, pietre şi câteva fragmente de cătămidă. (fig. 3J.
13. Secţiunea R (1985) a fost e;xecutată prin lărgirea <spre vest) tinei
vechi secţiuni (nenumerotată pe planul publicat în 196,8), prin care s-a
Identificat turnul
curtihă dintre
porta rpraetoria şi colţul de sud-vest
11

pe

:ie
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al castrului. A fost trasată perpendicular pe zidul de incintă, aproximativ paralelă cu SG şi limitată (la
nord) de aleea asfaltată â rezervaţiei.
Valul era vizibil în această zonă
până la 1 m deasupra soJului actual
(în partea de sus era distrus de un
pavaj de ciment al unei barăci a fostei întreprin deri miniere).
La circa 0,50 m de nivelul actual
al solului, a apărut zidul de incintă .
s,...a săpat până la adâncimea de 2 m
(lângă zid), pătrunzându-se cu 30 cm ·
sub nivelul de călcare a•.1ţic. Cu acest
prilej, s-a constatat că fundaţia zidului de incintă era construită din
pietre' de râu şi pietriş.
14. !n anul 1986 s-a trasat secţiu
nea S - între colţul de sud-vest al
castrului şi turnul de curtină din apropiere; s-a săpat pe adâncimi variabile între 2, 70 m (porţiunea
dinspre zi dul de incintă) şi 1,10 m
(capătul secţiunii dinspre alee). Se~
ţiunea
este orientată aproximativ
E-V, perpendicular pe zidul de incintă. Baza zidului se află la adâncimea de 1,50 m (de la nivelul solului) ; fundaţia din piatră d,e râu
(aceeaşi cµ cea constatată în ~ecţiu
nea Q) continuă în jos cu încă 0,60 m.
Ambele secţiuni (R, S) au arătat
că agger-ul este lat de circa 5 m.
Cercetările din ultimul deceniu au
ados, precum s-a văzut, noi contribuţii' ,la cunoaşterea planului castrului. Totodată, s-au cules date noi privind ~fârşitul castrului, ca urmare
a •atji~Ull;li cax:pic din timpul lui Filip Arabul. Utia din cele mai importante realizărrâal:itorilor acestm raport preliminar este însă consolidarea şi conservarea tutl1ror obiectivelor scoase la lumină prect1m şi începerea reconstruirii laturii de sldd
a castrului 12 .
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NOTE
castrul a ~
localitatea Apa ·
Sărată (uneori după numele cartierului :
pescăreasa), fie după punctul .Jidova - nu- ·
rne dat de localnici locului cu ruine. Această ultimă denumire este atestată 'in.că de L.F. de Marsigli (Danubius Pannonicus-Mysicus, II, Haga, 1726, fig. :J9:
„Sidova"). C.D. Aricescu (Istoria Câmpulungului,
prima reşedinţă a României,
~ucureşti, 1855, p. 11-18) credea că aici
u existat înainte de romani o cetate dacică, de acee-ăP!eaează pentru forma Jid:wa. In Marele Dicţionar geografic al KOmâniei, IV, 1901, p. 97-98, sunt menţionate ambele forme - Jidava şi .Jidova (CU
menţiunea că aceasta din urmă este forma populară). Gr. G. Tocilescu (FouiUes
et rl'cherches archeologiques en Roumani<',
I ~acureşli, 1900, p. 134) foloseşte denumirea de .Jidova, la fel C. Rădulescu-Codin
) (Muscelul nostru, Câmpulung. 1922, p. 31)
şj V. Christescu (Istoria militară a Dacici
Romane,
Bucureşti, 1937, passim).
ln
schimb, D. Tudor a folosit consecvent den urnirea lîeJTdava ; vezj astfel : Castrele
romam• de la Jidava lângă Câmpulung in
MusCl•l, Bucureşti, II, 1936 (1938), p. 89/ 117 ; idem,
Oltenia romană, Bucureşti,
1 9~2. p. 229 (vezi şi ediţiile ulterioare). Cu
aceasta, ~-a înrădăcinat în literatura de
specialitate denumirea de Jidava to·p onim ireal, a cărui utilizare se pretea7ă
la confuzii de ordin istoric : cum s-a viizut, el nu are nici o legătură cu o dava
preromană (numrle antic rămflne necuno~-·
eul). De aceea •. noi ne vom referi în continuare la oraşul Câmpulung, pe teritoriul
c5ruia se afli1 acest castru.
1

fost

1n

' ·D. Tudor, op. cit. ; vezi incă, idem,
$tiri nou.ă despre castrul Jidava, în Bu·
letinu l Muzeului Militar Naţional,
IV,
1940-1941, î-8, p. 98-101 ; idem, Arme
şi dif('rite obiecte din castrul Jidava, in
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 37, 1944, 119-122, p. î7-82 .

lite~·atura ~e ~pecialitate,_

menţ10nat

fie

după

7 Săpăturile
către Emilian

au fost începute în 1962 de
Popescu, din partea Institutului de Arheologie din Bucureşti, in
colaboraree mai intâi cu Muzeul din
Câmpulung (reprezentat prin Flaminiu
Mâr~u; 1962-1964), iar din 1964, fără lnerupere până astăzi, cu Muzeul din Pişti (reprezentat intre 1964-1968 prjn Euenia Popescu, iar incepând din 1976 prin
"I'. Cioflan). ln anii 1971-1972 nu s-au
făcut săpături. Din 1978, cercetările au
fost preluate, din partea Institutului de
Arheolog-ie, de Constantin C. Petolescu.

~

I

\

8 . Vezi Emilian Popescu şi Eugenia Popescu, 1n Studii şi Comunicări, Piteşti,
l!J6B, p. 67 -î9 : iidem, în Materiale şi cercetări arheologice, IX, 1970, p. 251-263.
ln ace-;te rapoarte se publică şi primul
plan cc_!ect al castrului, întocmit de Eusebiu :-..Lironescu pe baza măsurătorilor

~

.' L.F. de Marsigli, Joc cit.
] C.C. Giurescu, Principatelc ).Wmâne ia
începutul secolu.lui XIX, Bucureşti, 1958,
p. 169.

r

..

..

„

.

.·

.

„

..

,
• Note!P lui D. Rutculescu ~e păstreazf1
I la Muzeul de istorie al municipiului Bucul
·
\ \ reşti.

,
t

~ Notele lui P. Polonic se păstrează în
1rhiva Tocilescu, la Biblioteca Academiei
~omâne, secţia manuscrise, voi. 5133, p.
W4-254 şi voi. 5139. p.' .3=--32. '· l
'

9

. .

d!~ ;~1i::1 ::~~:~t acum are la bază ri-

icarea topo efectuată de E. Mironescu,
u completările făcute de C.C. Petolescu.

10
Em. Popescu, C.C. Petol~scj.i. T. Cioflan, Distrugerea castrului roman de la
Câmpulung (Jidava), în Studii şi comunicări, III.
Câmpulung - Mt1sC'Cl. l_Q!!!. p.
15-17.
.

11 Intre primele două camere de pe latura ~tăngă se află o gură de circulaţie
a aerului cald, realizată din 4 rânduri de
cărămizi
suprapuse
(de dimensiunile:
J5X26X• C1'1.) : gura este largă jos de 30
cm, iaT sus se îngustează (pentru a putea fi aooperită cu o cărămidă : pri:>ba bi!
nu exista boltă).
12

Petolescu
T. Cioflan,
n·1scuVe2i
,..11 peC.C.
.
. ir
marginea
reconsbtu
ii unor e-

cas-

lcmcnte- ale sistemului de apărare al
trului roman de la Câmpula11g, în· Revista Muze€1or ~i Monumentelor. Monument.e, l!'itGd~ ~ i <;ie artă, 2, 1988, p. 70-72.
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LE CAMP ROMAIN DE
CAMPULUNG - PESCĂREASA
(DEP. D'ARGEŞ},
FOUILLES DES ANNEES
Hl78-1988
RESUME
I ,i 'M premieres fouilles systemati-

complete des complexes de la zonne
horreum-principia. Depuis ins, les
fouilles ont ete continuees par les
auteurs du present rapport. On a
mis au jour les restes d'un grand edifice (praetorium ?) situe dans le
latus sinistrum de la zone centrale
du camp. De meme, les fomilles ont
contribue a la meilleure connaissance
du systeme des fortifications : le mur
d'enceinte (specialement du cote sud)„
double par l'agger et muni par des
portes ces annees ont ete explorees
Ies portes praetoria, principalis dextra et principalis sinistra et des
tours intermediaires (fig. 1) ; ce systeme defensif etait complete par
deux fosses circumvallaires (fig. 3).
Les recherches ont demontre qoe
le camp a ete detruit en 245-247
par l'attaque des Carpes.

lans la camp romain de Câmpu11 1111( (situe dans le lieu appele "Jiil 11 v 11 " \, cffe ctuees en 1901 par P. Po11111 t', on t ete publiees ulterieurement
11111
D. Tudor (dans „Bucureşti" II,
111 lt , p. 89- 117). En 1962, les fouilI• 11ont reprises par !'Institut d'Ar111 • logic de Bucarcst. avec la collal 11 11 11.i on de_s musees de Câmpulung
I li 2-1964) et de Piteşti (partir
iii • 1964, jusqu'a present); les resul1 tl
preliminaires ont ete communi11111•s par Emilian Popescu et Euge1il1t Popescu, dans „Studii şi comuni' 11 rl" (Piteşti), Hl68, p. 67-79 (=
„Materiale şi cercetări arheologice" ,
I • 1970, p. 251-263).
L s recherches des annees suivan'"
(1968-1970, 1973-1977) ont
1•0 1 tribue a la connaissance assez

11111•

/
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r11 continuarea planului de cerceliiri arheologice ale M. M. N., pentru
anul 1995 s-a sţal;>ilit şi necesitatea
definitivării studierii castrelor de pă
miînt din Dacia, în general, a celor
Llin Dacia Sudcarpatică, în special.
ln acest sens, după investigarea, în
anii anteriori, a castrelor ce au avut
şi o fază de pământ, de la
Castra
Trai ana 1, Romula2, Răcari 3, Bislret (?)\ Bumbeşti-J~us, Vârtop6 şi
Plesa-Porceni7, în vara anului 1995
s-a executat un sondaj pe . locul în
('are fusese semrwlat a fi ~xistat un
('astru de pământ ce ar fi făcut parte
din sistemul limes-ului transalutan.
Cercetările, executate manu militari, au fost realizate, printr-o colaborare fructuoasă şi armonioasă, între specialişti din Muzeul _Militar Naţional, Muzeul Judeţean Argeş, Universitatea şi Institutul de arheologie
"Vasile Pârvan" din Bucureşti, prin
semnatarii acestui prim raport, în perioada 15.VI-15.VII 1995.
Castrul de pământ de la Isbăşeşti,
corn. Stolnici, jud. Argeş a mai fost
semnalat în literatura de specialitateB,· informaţiile despre acesta fiind
însă foarte vagi şi lacunare, după şti
inţa noastră; până · în acest an
nemaifiind făcute niciodată săpături arheologice (fig. l).
Având· în v~ere această situaţie,
:sondajul din acest an avea drept prin-

cipale obiective verificarea informareferitoare la existenţa acestui
castru de păm[mt în locul semnalat
de literatura de specialitate, măsu
rarea lui, precizarea elementelor de
fortificaţie (fossa, herma, murus, vallum, drumuri), eventuale construcţii
interioare, alte date privind existenţa acestuia
(durata de funcţionare),
garnizoana, rol, etc.
ţiilor

Argeşul, hărăzit să devină leagăn
şi vatră de formare şi organizare a
Ţării Româneşti, ca părtaş la multe

evenimente însemnate în evoluţia
progresivă
a istoriei. românilor, a
moştenit o ~-~tre culturală din cele
mai bogate.~
Arheologic, zona argeşean;\ se dovedeşte a fi unul din cele mai importante centre ale activităţii umane
din paleoliticul inferior, Valea Argeşului fiind un străvechi punct de viaţă dacă şi romană, apoi românească,
învăluindu-şi începuturile în negura
timpului.
In acest sens, ne mărginim, cu această ocazie, să amintim doar fortificaţiile romane situate
pe actualul
teritoriu al judeţului Argeş, fortificaţii care au avut şi o fază de pă
mânt : Urluieni9, lsbăşeŞti10, Săpata
de ·Jos11, :A:lbota12, Purcăreni13; Voineşti.:14 şi: Rucăr15, exprlrriâri:du-ne speranţa că în anii următori, printr-o
la fel de bună colaborare, să reuşim
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sus, vom face o prezentare generală
a săpăturilor efectuate în campania
din anul Hl95 la Fâlfani Isbăşeşti, detalii şi alte aspecte vom încerca să
le prezentăm cu ocazia sesiunii anuale de rapoarte arheologice.
Pentru a ne putea atinge obiectivele stabilite pentru anul 1995, au
fost trasate două secţiuni (denumite
S I şi S II), hmgi de S I = 126 m,
S II
142 m şi late de 2 m.
Secţiunea întâi (S I), a fost orientată :N-S, S II orientată E--V, fiind
trasate în aşa fel în.cât să poată fi
surprinse şanţul (şanţurile) din faţa
castrului de pe toate cele patru laturi, precum şi eventualele construcţii interioare. Trasarea acestora, precum şi lucrul propriu-zis a fost îngreunat datorită faptwlui· că pe cea
mai mare parte a lui este o pădure
tânără şi un număr mare de copaci
au trebuit tăiaţi 19 •
Fossa de pe latura de nord apare,
aşa după cum se poate observa în anoastră, logică şi posibilă.
cest moment, în S I, carourile 48-52,
ln stadiul actual al cercetărilor ar- la - O, 75 m, lată, la gură de cca.
heologice, deşi nu pwtem da un răs 9 m şi adâncimea maximă faţ[1 de
puns detaliat şi mai ales, bine argu- stratul vegetal, de <I m20 (fig. 2).
mentat, '.în legătură cu această proPe latl!lra de sud, fossa a apărut
blemă, putem însă concentra obserfoarte clar, in S I, ~arourile 4-7, la
vaţiile rezultate din cercetările efec- -0,50 m (fig. 3). Pe această latur[1
tuate şi formula păreri în legătură şanţul are o lăţime maximă la gură,
cu sistemul şi tehnica de construcţie, de aproximativ 8 m şi o adâncime
precum :şi cu datarea acestei faze.
maximă (tot faţă de stratul vegetal)
Conform izvoarelor şi studiilor spe- de cca. 3 m 21 •
ciale despre fortificaţii, castrele la
şanţul de apărare de pe latura de
faza de pământ, au în general, trei est apare în S II, carourile 1-5, la
elemente principale de fortificaţie : -1 m având o lăţime, la gură, de
sanţul de apărare (fossa),
valul de cca. 8 m şi o adâncime maximă (fapământ (vallum) şi palisada, acestea
ţă de nivelul actual), de cca. 3,50 m2'2
fiind cunoscute sub numele de mu- (fig. 4).
1
nitio sau munitiones B.
Fossa de pe latura de vest, mai puPentru Dacia lipsesc orice informaţin vizibilă în profil, apare în S II,
ţii antice scrise în legăt111ră cu sistemul de construcţie al elementelor car()mrile 67-63, la -0,75 m, lată la
de fortificaţie, cu excepţia inscripţiei gură de cca. 8,50 rn şi adâncă de ade la Bumbeşti 19 , singurele informa- proximativ 3 ma (adâncime maximă
faţă de actualul
nivel de călcare)
ţii putând fi furnizate de cercetările
în
capătul
secţiunii,
carourile 70arheologice.
Av<7md în vedere cele arătate mai 71 s-a putut constClta o urmă uşoaru

o cunoaştere mai profundă a acestor
obiective de o deosebită importanţă
pentru istoria militară a Daciei romane.
In prima parte a existenţei sale,
sistemul defensiv al Daciei romane
a cunoscut o fază în. ;care cea mai
'mare parte (dacă nu chiar toate) a
fortificaţiilor sale aveau
elementul
de bază al incintei fortificate alcătuit
dintr-un val de pământ şi un şanţ de
apărare. Această fază de construcţi0
a fortificaţiilor sistemului defensiv
este cunoscută in literatura noastră
de specialitate swb numPle de faza
de pământ a castrelor din Dacia romană, de altfel denumirea „fază de
pământ" fiind acceptată
pentru întreaga frontieră a imperiului roman.
In afară de simpla ei menţionare,
în istoriografie s-a acceptat părerea
că fortificaţiile de pământ
au fost
construite imediat (în timpul) după
războaiele dacice ale lui Traian, această ipoteză fiind, după părerea

=
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glii de pământ, se observă în S II, carourile 9-12, lat, ia bază, de cca.
9 m şi înalt (înălţimea maxirnă pă
trată) de cca. 1,20 m26.
Pe latura vestici, valul de pământ
se conturează (din păcate, cel mai puţin vizibil) în S II, carourile 59-55,
lat la bază, de cca. 9 m şi Înalt de
2,30 m27 (cât se mai păstrează acum).
:1 m.
Pe latura de sud, herma apare în Şi în acest val se observă foarte biS I, carourile 8-9, la -0,62 m, lată ne urmele de glii, mai ales pe peretele sudic al secţiunii.
de cca. 3,90 m.
In ceea ce priveşte via sagularis,
Pe latura de est, herma apare în
S II, carourile 5-6, la -1 m şi este ea a fost identificată pe trei din cC'le
patru laturi (nord, sud şi est), situlată de cca. 2,70 m.
Pe latura de vest, herma (situaţie aţia prezentfmdu-se astfel : pe latura
11semănătoare cu fossa dl' pe această
de nord a putut fi sesizată, destul de
puţin, în S I, caroul 40, la -0,50 - latură) se observă cel mai grt>u, ea
I otuşi a putut fi sesizată la S II, ca- --,70 m, fiind lată de 2 m; pe larourile 63-62, la -0,75 m, pe o lă tura de sud s-a observat mult mai
ţime de ca. 2,50 m.
bine', în S I, carourile 14-16, la
-0,40
- - -0,50 m, latli de cca. 3,50
În ceea ce priveşte incinta proprium ; pe latura de est, a putut fi
zisă, după părerea noastră, în actuala fază a cercetării, era alcătuită din identificată în S II, caroul 13, la
-0,40 - -0,fiO m, fiind dată de 2 m.
~Iii de pământ (muri cespiticii) cu o
În toate cele' trei cazuri sPmnalate,
~rosime cuprinsă între' 2-4 m. Acest
lucru este sugerat şi de faptul că în via sagularis, era alcătuită din pieval (în interiorul castrului) se văd tre mici de râu. Pe latura de vest,
11rmele dC' glii, ceea ce ne conduce la via sagularis, daşi nu a putut fi seideea că murus-ul propriu-zis alcătuit sizată. probabil se găsPa în caroul 54.
din .~Iii de pămc'.'tnt cu o înălţime desÎn cec> a ce priveşte construcţiile
tul de mare, s-a prăbuşit, după pă din interiorul castrului, în această ererea noastră în urma unor distrugeri tapă a cercetării, nu putem să facem
violente (incendiu). Această stan• de decât câteva constatări şi observaţii,
lucruri Sl' poate constata pe toate ce- fără a pl!ltea da prea multe detalii.
le patru laturi, dar cd mni bine se Astfel, în S I, caroul 31, -0,24 m, a1!1
poate sesiza pe laturih- de vest şi est. apărut urmele temeliei unei construcValul de pământ pentru susţinerea tii. Temelia este alcătuită din cără
murus-ului, pe latura de nord este ~idă pisată şi chirpic, avtmd dimensesizabil în S I, carourile 44-41, fi- siunile de 2 x 2 m.
ind lat, la bază de cca. 7,50 m şi înalt
De aici a rezultat şi un piron, fi(atcît cât se mai păstrează) de cca. ind, probabil, folosit la îmbinarea
1,50 m24, în el fiind sesizate urme de părţilor de lemn ale construcţiei. Tot
hâr'.1ă.
în S I, carourile 34-35, la -0,20 Valul sudic a fost urmărit în S I, -0,25 m al:l apărut urmele unei alte
carourile 9-14, lat la bază de cca. temelii, tot din cărimidi pisată şi
10 m şi înalt de 1,50 m, prezentând chirpic. Aceasta prezintă e'ş'oare
în compoziţia sa bârne cu urme de ar- urme de a r s u r ă, este paralelă
sură25.
cu cea din caroul 31, lungă de 4,75 m
Valul de pe latura de est care pre- (2,05 m în caro11l 34 şi 2,27 m în caroul 35) şi lată de 2 m.
zintă cele mai bine păstrate urme de

,.,. ar putea constitui un al doilea
')nnţ de apărare pe această latură, dar
111 actualul stadiu al cercetării
nu
lll' putem pronunţa cu cPrtitudine aHI apra acestui fapt.
Benna, apare pe latura de nord în
S I, carourile 47-46, la -0,75 m (faV• de stratul vegetal) lată de cca.
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. · Cele două temelii au fost secţio
nate, dar nu a putut fi sesizat nimic
deosebit.
b stadiul actual al cercetării, din
păcate, nu putem preciza despre ce
construcţie poate f1 vorba~
Tot în interiorul castrului, dar în
S II carourile 41-50, au putut fi
obs~rvate urmele unor construcţii,
probabil b ar ă c i. Aici au apă
rut mai multe caram1z1 care prezentau aspectul unei construcţii, precum şi fragmente ceramice şi o rf1ş
niţă.

înainte de a prezenta câteva concluzii ce se impun în urma campaniei de cercetări arheologice din vara
anului 1995 de la Fâlfani - Isbăşeşti
(de fapt mai bine spus de la Isbăşeşti~
jud. Argeş, vom ~a:e doar o ~curta
atenţionare cu privire la porţile 2cestui castru.
In bibliografia anterioară, referitor
la această problemă, se arată că acest
castru avea o poartă pe singura latură accesibilă28 • Deşi nu se fac referiri concrete, planul cunoscut al
castrului29 arată că este vorba de latura de nord.
Cercetările noastre
au scos la iveală pe lat1.1ra de sud, c{1teva ·bârne
cu ur'me puternice de arsură care ne
pot conduce la ideea că, în acel loc,
putea fi poarta de pe latura de sud
a castrului.
De asemenea. datorită
puternicelor urme de arsură, putem
exprima opinia,_ c~ prudenţa necesară, potrivit careia castrul a fost
supus unei distrugeri violente, prin
incendiere.
In încheierea acestei scurte prezentări a rezultatelor campaniei de cercetări arheologice din vara
anului
1995 de la Isbăşeşti. vom încerca să
tragem câteva concluzii cu privire la
importanţa a cesteia.
Astfel, pentru prima dată au fost
efectuate cercetări de teren la aceas"
tă fortificaţie, confirmându-se
exis-

tenţa

CIO~AN,

L. AMON

-----

în acest loc a unui

castru de

pământ.

Cu privire la elementele de fortificaţie, cercetările au atestat faptul
că dimensiunile acestora se înscriu ln

limitele celor furnizate de izvoare
sau de cercetările anterioare la acest
tip de castre.
Şanţul de apărare este lat (pe cele
patru laturi) între 8-9 m şi adânc,
între 2,10 - 3,10 m ; herma este
lungă de 2,50 - 3,50 m: murus-ul alcătuit din glii de pământ (muri caespiticii), fiind lat de 2-4 m ; valul
de păm{mt, din interior, este lat între 7,50 - 10 m şi înalt, între 1,20
- 2,30 m ; via sagularis este Iată,
între 2 - 3,50 m.
Au fdst măsurate cele patru laturi
ale caslrului, dimensiunile fiind următoarele : latura de nord = 88 m,
cea de sud = 93 m, de est = 64 m
şi de vest = 66 m 30 .
In ceea cc priveşte construcţiile interioare, rezultat~le acestui an au arătat existenţa ]or, alcătuite din că
rămidă, chirpic şi lemn, fără a putea
preciza, în acest moment, despre ce
construcţii este vorba.
Ca material arheologic, putem aminti un număr relativ mic de fragmente ceramice, un vârf de lance, că
rămizi întregi şi. fragmentare, o r<îş
niţă fragmentară.

Tot în timpu] acestei campanii,
semnatarii acestei comunicări au executat o periegheză pe limes-ul transalutan, timp de două zile, pe traseul Urlueni, Ghioca - Cochineşti
(Crâmpoia), Putineiu, Flămânda (Poiana), Băneasa, Ro~i.ori de Vede, Gresia. Din păcate, imaginea creată cu
această ocazie a fost dezolantă : informaţiile actuale cu privire la locul
de amplasare a castrelor, precum şi
a trasem]ui TroianulL1i sunt mai mult
decât insuficiente, neclare şi imperfecte. Cu foarte puţine excepţii (Urluieni şi Isbăşeşti), castrele sunt acoperite cu culturi, situaţia acestor te-
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Planul castrului de pă
mânt de la Isbăşeşti, jud.
Argeş, după „Oltenia Romană" de Dumitru Tudor
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Fig. 2 = Fossa de pe latura de
nord, castrul de păm;mt de
la Isbăşeşti, foto R. Avram.

Fig. 3

Fossa de pe latura de sud,
castrul de pământ de la
Isbăşeşti, foto R. Avram.
http://cimec.ro
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Fig. 4 -

Fig.

5 =

ISBAŞEŞTI

Fossa de pe latura de est.
castrul de pământ de la
lsbăşeşti, foto R. Avram.

Râşniţa din S II. carc1!rile
44-45, castrul de păm:int
de la Isbă'?~"itL fot::J R.
Avram.
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renuri nefiind clarificatu.
Se impun, din. acest punct de vedc're, măsuri foarte precise şi energice din "partea persoanelor cu atribuţii îii .domeniul siturilor arheolcgicc (rr.ai ales în jud. Teleor-man ~i 011)

dar şi din i~artea noastră, a c~rceti1torilor, pentru a. putea clarifica ir:tr-o fiai rtiarc măSU ră, sţtuaţia ClC"L"Stor fortificaţii cu o importanţă dPosebită pentru istoria militară <I D~t
ciei romane.

NOTE
; Castra Traiana, comuna Sânbotin, jud.
Vâlcea,
investigaţii în anii 1981-1983,
1990-1992 şi 1994, confirmându-se prezen_ţa celor 2 faze constructive ale castrukn,
precum şi garnizoana lui.
..
' Romula, sat Resca. jud. Olt, in an11
l!Jf)fi, 1968-1976, 1980-1!!83, precizându-si:
şi faza de pământ a ·fortificaţiei centrale
şi refacerea ei cu zid de cărămidă.
3 năcari de Jos, jud. Dolj, in anii 199119D2 constatându-~e existenţa a
2 faz:?
constructiV.e. a castrului: de pământ şi
de piatml~·-~·: < . . ,
. ~·
4 Bistret, jud. Dolj, cetate roman[I tfir·
zie, din piatră, în anii 1985 şi 1987 şi, prC'supusul castru de pământ, în anul 199:J.
5 Bumbeşti - Jiu, jud. Gorj. în anii 19811985. puniindu-~·· în cvi·:lcn\5 fazele cL·
pământ şi de pia!r~1 ale castrului.
6 Vârtop, jurl. Gorj. ;n
an?1l 1993 l'V:·
rlC'nliindu-sc elPmen tele de fortificaţie şi
dimensiunile Yalului estic ~i poarta rle ce
latura vestică a castrului de pământ.
7 Plesa (Porceni), jud. Gorj„ in anul 1993
prl'cizâg<lu-se elementele de fortificaţie pe
laturile'.de est şi vest.
s Fouilles, p. 127. fig. 70 : Sistemul, p.
86 : Limes-ul, p. lOfl, 112 : DIVR. p. 268;
OH.4, p. 279, gif 7fi/B; AHDI, p. 121 : Fortificaţiik, p. 87 - 88.
9 Fouilles, p. 132 ; TIR, L'.15, p. 76 ; Sistemul, ·,p, 86 : Limes-ul, p. 109, 112 ; IX
Intern. LimesKongr,
HJîf1, p. :137 - 3'.111 :
OR4, p. 308. fi'! 59/3 : ECvR. p. 795 : ARD!
p. 120 . 121 ; Fortificaţiilo p. B7.
10 Vezi nota e.
11 Fouilles, p. 133: Dac:i:i, V - VI, 19~~1936, p.. 437 : V. Christe seu, Istori:i m1htară, p, 150 - 151, 153 ; 1s-tros, I, p. 73 - 80 ;
8CIV, X, 1960, p. 192 ; SCN, IV, 1968, p.
197. 206.: Sistemul, .p. 86 ; Limes-ul, p.
109, 11? ; OR4, p. 298 - 29.9-; f~g. 86 : ECv.R,
p. 698 ;- ARDI. p. 12.1 - 122, ful. 90 ; Dacia,
1 - 2, 1985, p. 47 : ·Fortificaţiile, p. 88, fir.
83.
12 Fouilles, p. 128. fi~. 71 : TIR, L 35.
p. 22 : Sistemul, p. 86; I.iml's-ul, p. 109.
112 : OR 4 , p. 258, fig. 76 /3 : ARDI, p. 122;
Fortificaţiilq p. B!J. fi?. EJ4_
u Fouilles, p. 129. fi~. i2 ; TIR, L 3~.
p. 60 : Sistemul, p. 86 : Limes-ul. p. 109,

112 ; Dl\'R, p. 494 ; OH\ p. 290, fig. 7•i/i ;
ARDI, p. 122 : Fortificaţiile, p. 89, fi~. H5.
·4 OR 4 , p. 30!! ; Dacia. 1 - 2. 19fl5, p. ~(i,
47; Lfs carnps, Studien, p. 510, ;:;11.
15 SCIV, VI. 1955, p. B7 - 89; Dacia, \:.;;,
1961, p. :l70, 375 - 375, 384 - 385; OK'. p.
297 - 298 : Limes-ul, p. 109, 112 ; DIVH, JJ.
529 ; AMN, XXII - XXIII, p ..201 · 21 l.
16 RE, XrII, J92fj, col. 577, (E. Fallrici11-.);
Limes, Dizionario Epigr, IV, p. LOBI; :G.
Forni).
11 V. Christescu, Istoria Militarii, p. 11'-! :
C. Daicoviciu, La Triinsylvanie, p. l(;~1;
SCIV, VIIT. Hl57. J.:· 217; Ist. Hom. I, ;i.

:mi.

ia C:?P~ar, JlG, 5 : C:1~(ra vallo fo,s:u1ut•
munere: ~hginus. 4~J. a lărgit c<::n·,ns11!
termenului 1·~1 elemente noi, în~.:1 cit.• ht,-{1
:l'l i·ăm;i<; lut trei :
munitio aesfiv<ilium
observatur generibus fossa, vallo, crr\·olis,
armis, aggerl'. Se poate observa : ;i t~r
mC'nii cervolis şi arvis pot intra în ":UPrroria valii ; DA, VI/ 1, p. 626 (R. Cu l.!11:1 I) ;
Munitio, DA, HI/2, p. 2034- 2031! (1\. de
Rochas) ; W. Fischer.. Das romiscb-? I .;1~er
Insbes~ndere nach Livius, Leipzlq.- ll··~l; n.
lfl14. p. 19.
.
'
;9 Mulţumim pe aceil~tă cale dom111 Llui
inP". Mor.11ru .1011, şeful Ocolului Silvic r~c>s

teşti şi

domnului Mincă Dan, bri~adiL"rnl
silvic al comunei Stolnici pentru solie i'.udinea şi ajutorul acordat în eJ<ec:it:uc·a
rercetărilbr arheologice din acest H.n.
. 20 ln oa•, p. 279, şanţul are adânc1rrH'a
de 1.50 m şi lăţime-a de 18 m. ln For-tificaţiile, p. 88, şanţul nordiC' are l:iţirn1·:1
de 18· m şi adâncimea de 5 m.
21 Vezi nota 19.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
2~ ln OR', p. 279. valul este dE· 1,1,0 - :?
m, J;.t b bază de 15 m. ln Forlifitaţiilf'.
p. R7. valul este lat de 10 m ·şi 111al t de

. 4-5 m.
25 Vezi nota 24.
26 Ibidem.
21 Ibid-~m.
28
29

Vezi not:i 8.
ORt, p. 280, fi~ i6/8.

:J în literatura de specialitate refo:ritoare la acest castru. vezi nota 8, dirn~nsiu
nile fortificaţiei sunt 114 x 120 p311i.
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ABREVIERI

= Cr. M. Vlădescu, Armata
in Dacia Inferioară, Bucu11··1ti, 1983.
Caesar, B. G. =Caesar, Comentarii
1lc• hcllo - Galico, Bucureşti, Hl64.
Christescu, V., Istoria militară :==
I 'hristescu, V., Istoria militară a Dad"i romane, Bucureşti, l!J37.
DA = Ch. Daremberg - Edrn. Sa1:lio, Dictionnaire des antiquites grec1111cs et roumaines, Paris, I - VI.
Dacia = Dacia. Recherches et dcrnu vertes archeologiques en Houma11ic, Bucureşti, I - XII, (l!J24 - 1947~.
Dacia, NS ~= Dacia. Re,·uc d'Ard1cologie et d'Histoire ancienne,
N1111velle Serie. Bucureşti, (1957).
Daicoviciu C., La Transylvanie =
I· Daicoviciu, La Transylvanie dans
l'untiquitc, Bucureşti. 1945.
DIVR = Dicţionar de istorie ve' ht• a Rom;îniei, Bucureşti, HJ76.
ECvR = D. Tudor şi cokctiv, En"idopedia civilizaţiei romane, Bucun·~ti, 1982.
Fouilles
Gr. G. Tocilescu, Fouilles et recherches archcologiques en
ltoumanie, Bucureşti, l!lOO.
Fortificaţiile =
Cr. M. VW<lescu,
Fortificaţiile romane din Dacia lnferoiari, Craiova, 1986.
IX Intern. LimesKongr. =-: Akten
des IX Intemationalen LimesKongresses, Budapesta, 1978.
i\UDI

romană

=o_--,

Ist. Rom., I = Academia Rom[mă,
Istoria României I. Comuna primitivă, sclavagismul, perioada de trecere
la feudalism, Bucureşti, 1960.
lstros = Istros. Revue roumaine
d'arheologie et d'histoire ancienne.
Les camps, Studien = Petolescu C.C.,
Les camps de la zone sous-carpatique
de la Dade. Studien zu den militargrenzen roms III, 13. Intcrnationalen
LimcsKongres Aalen, 1983, Vortrage,
Forschungen und berichte zur vorund
frugeschic:htc in }3aden - Wurttemberg
20, Stuttgart, 1986, p. 510 - 513.
Limesul = Gudea N., Limesul Daciei Homane de la Traianus (106) la
Aurelianus (275), Acta Musei NapoC('nsis, 1/1977.
OR4 c.: Tudor D., Oltenia romană,
cu. a IV-a, Bucureşti, 1978.
RE = Real Enciclopedie d. class
Alter - tumswissenschaft, (C. PaulyWissowa).
SCIV = Studii si cercetări de istorie ,-eche, Bucureşti, 1950 - 1974.
SCN = Studii si cercetări de nu-

mismatică, Bucur~şti.

Sistemul= Gudea N., Sistemul defensiv al Daciei, Anuarul Institutului
de Istorie şi Arheologie din Cluj - Napoca, XVIII, 1975.
TIR, L 35 == Tabula Imperii Romani, Bucureşti, 1969.

SUMMARY
In 1995, aC"cording to the archaeological researching plan of the National Military Museum, it has been
investigated, for the first time, the
earthen Roman camp from FâlfaniIsbăşeşti, corn. Stolnici, dep. Argeş.
The Roman camp is placed on an
l'lcvation and it is surrounded, from
three sides, by low valleys.
In this moment, the most important part of the Roman camp is covere<I by forest.

It has been researched, with priority, the fortified elements (fossa,
herma, murus, vallum, via sagularis),
which have been identified on all
four sides of the Roman camp. It have
been also escavated two longitudinal sections, out of which it has
been discovered ceramical fragments,
bricks, household and metallic objects.
It has been marked, with preliminary measurements, the limits of
the Roman camp.
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ŞI DATA LUPTEI DE LA
ROVINE ·- ARGEŞ

GEORGE GEORGESCU

'1·n ru

a

înţelege

şi

mai bin '

' ' 11 1 ·i data luptei din 1395 (6903) -

11 p • Argeş, de la Argeş - numită
' tl1• la Rovine , vom reproduce cro111 do i evenimentele, lăsând să vor' 1 ă de la sine consemnările ce•ll' .tn cauză făcute ad-hoc în acea
v11•mc.
·1i întâi trebuie să facem preci" • că lupta a avut loc în urma trat11 1lui de alianţă de la Braşov din
1 11H1rtie 1395 dintre Mircea (13871U) şi Sigismund (1387- 1437) încă
,11 • ilit" şi „n împresurat" care
o 1•v dea ajutorul reciproc în caz de
I 1. boi - făcut anume fiind necesar
l•"ll lru a anula pe cel din 20 ia nua1• 1390 cu regele polon . Deci fiind
um zicea Mircea - „din îndem111 1I numai al nostru„ . fără a fi siliţi
1 lei împresuraţi de nimeni~'1, trailt tl exclud definitiv posibilitatea
lt q i în 1394. Prima relatare d s11' luptă e chiar scrisoarea lui Baia( (1387-1402) către Sigismund, cil la Buda pe 24 noiembrie 1395 11 ·are se arată că s-a retras peste Du1 1· înainte de sosirea lui Sig ismund
" t0 Carpaţi care s-a petrecut la
tilie 1395 când se afla deja la Câ m111 I mg şi deci, în urma luptei
propri u-zise dintre Mircea şi Baiazid :
, 1'11 te lauzi. .. că m-ai alungat p c mi111· de pe câmpul de luptă ceea ce n-a
o l adevărat deoarece eu am hotă -

rât s ă părăsesc câmpul de luptă în
urma unei situaţii mai importante" 2 .
Data bătăliei este şi ziua morţii unui participant la luptă din - Tipiconul lui Roman „luna mai ziua 17"
- şi din dania mâ n ă stirii Sf. Ioan
din Petra Constantinopol din octombrie 1395 când se împliniseră aproape „şase luni" pentru pomenirea sa
- a „ preaslă vitului domn al Şerbiei
Kir Constantin". La 3 iulie 1395 Baiazid era deja peste Dun ăre, după
Cronica Bulgară .
In actele lui Sigismund se consemnează
aproape tot istoricul despre
luptă . Astfel la 1397 iulie 6
Strigoniu, se pune : „acum aproape trei ani
când înălţimea noastră ridicând o oaste put e rni că .. a pornit spre ţara noastră Române· scă ... îndreptându-ne asediul cătr cetat a Nicopol unde se
afla mulţimea pr ea cruzilor turci cai·
îi atacau pe creştini ş i lovindu-i cu
putere am luat acea cetate cu ajutorul lui Christos după o luptă crâncen ă ... şi după ce am lăsat castelanii
credincioşi în acea ce tate ne-am ndreptat înapoi de ac:olo cu lauri izbânzii. .. şi pe când urcam culmile
munţilor zise în
vorbirea obişn1.:1it[1
Pazzata (pazara, pasăre a ~ prin nişte
strâ mtori şi poteci înguste.. . mulţi 
mea românilor stătea l a pâ ndă aruncând săgeţi otrăvite ..: şi apoi despre
a nul 1396 : ,,Iar acum în urmă mai
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ales în anul de curând trecut ... strângtmd o puternicei armată am pornit
~pre Bulgaria pentru a strivi şi îni"1buşi crunta siilb;iticic şi nelegiuirea
tiranic[1 a turcilor .. ."'. Iar la 8 decembrie 1397, Timişoarc: în primul act
pentru i:rn;;, explică "pc când noi puneam pe fugă pe acei români şi turci
cu fruntaşii şi căpitanii lor şi dând asalt cetăţii numitc'i Nicopolul Mic aşc·zat în pomeni ta
ţar<i Rom~measc,·1
cc se afla în mJinile lor am lu<Jt-o ... „
şi mai clar în al doilea act cu aceeaşi
dat..ii pentru 1:196 „şi c;ind am tiib;ir{1t
prin. Timişoara spre Bulgaria sus n~:
mitul domn Stibor voi!'Yodul... a ti1b<'1r;it pe altă cale anume prin ţara
Rom<înească,
unde duşmanul \ilad,
care atunci fusese pus şi ridicat de
numiţii turci la conducerea zisei noastre ţ[tri Romtuwşti si care se afla acolo cu o mare oaste de turci şi Vrr
lahi. .. i-a invins purnîndu-1 i:e fug;1
împreună cu însoţitorii lui fiind grav
r<-lllit acolo numitul Vlad can' se da
drept vo<:vod si de acolo ... şi.-a mutat
tab;ira şi a ajuns pânc't la castea noastr_c'i de lring;, t etatea Nic:op;;lul ]\bre
din Bulgaria .... ,unde" fiind cu l'Jtul
sdrobiţi şi uci~i de numiţii păgi1ni. ..
am făcut... drumul înap:·i im Jrl'Lm[1
cu . ·numitul llon:n Stibor... (ir el...
înaint{rnu fiiră oprire spre p[trţilc
ncastre ale Transilvaniei... mai ap::;i
adun.;-înd numitul domn Stibor o m:'re
ceaftt dL' bi"irbaţi şi ostaşi nobili î narmaţi a tiib[tr<lt în zisa ţara Româm~ască p<i!îc'i la cetatea noastră 1 D<imboviţei şi-a •~sediat-o cu oameni s<'d
acea cetate în care fuseS(' înpi11s si
alungat sus-zisul Vlad voievod ... până
ce suszisul Vlad voievodul a fost scos
de nevoie din zisa cetate de către numitul domn Stihar şi ieşind de acolo împreună cu soţia sa cu copii şi cu
toată suib sa ... şi aducându-I la as~ultare şi credinţă faţă de noi 1-.au asdus şi înfăţişat înaintea luminăţiei
noastre ca s<1 primească ·cu buncivoinţă milostenie şi înd.urare pentru cele săvârşite".3.

Acest Vlad voevodul pus de turc
cum se spune în act înainte de ple
carea spre bătălia de la Nicopolc can
a avut loc la 25 septembrie 1396, -şi care dă un act din Argeş in 13!)6
de ziua Sfintei Trinităţi, de închina
re către regele Poloniei rivalul lui Si·
gismund - rezultă din acelaşi act. d
a fost pus chiar înainte de campania
din 1395 asupra Nicopolului Mic undt
se aflau „oşti puternice de rom<ini şi
de turci" - adică dup<i bătălia de la
Argeş, căci se relatează în act c<1 ii
fost atacat la întoarcerea prin Seve·
rin de la Nicopolul Mic de „mulţin~ea
românilor" - români ostili „acei rii·
mâni şi turci" menţionaţi şi la ase·
diul cetăţii Nicopolul Mic cu protiv·
nici şi uniţi cu turcii, desigur dupil
bătălia de pe Argeş când a fost in·
stalat. Deci tot el este "Vlad Voevo·
dul" către care la 21 martie 1396 .....
datat după regestre din Gâlău la du.·
mineca iudica-se pregătea din porun•
ca lui Sigismund o solie.
Tot din actele lui Sigismund care
la 6 iulie 1395 se găsea la Ci1mpu~
lung şi la 1395 august 25 la Severin
în urma alungării turcilor din Nic r.
polul Mic la care spune ct1 a luat
parte - mai rezuWi că Sigismund1
nu a participat şi nu avea cum, la
lupta din 17 mai 1395 - care reiese
că s-a dat după tratatul de la Braşov
din 7 martie 1395 şi până la vcnirr'a
sa în Ţara Românească la 5 iulie 13!J5,
pentru recucerirea cetăţii Nicopolul
Mic de la Turnu Măgurele.
Locul luptei din 17 mai 1395 e a·
rătat mai întâi de Cronicele Turceşti,
a fi - pe Argeş lângă Argeş - şi în
timpul Primăverii „în primăvară s-a
întâmplat plecarea de bun augur'
cum zice lbu Kemal (1468- -15:H).
Astfel cel mai vechi, Mehmed Nesri,
indică locul numti ,.ArkîşL' ; iar En·
veri vorbeşte de aruncarea leşurilor
în Argeş „aproape de locul luptei era
o apă curgătoare". lbu Kemal c<Jre
descrie pe larg lupta este şi nepăr!i·
nitor când spune „Intr-adevăr au fost
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LOCUL ŞI DATA '.IXJP1'EI DE LA ROVINE mulţi

111i11ţ11

g hiauri, dar

şi

dintre

rom;\nilor se confirmă re111 mod expres - din Epistola
11 I l11l1ppc de Mezicres din 1397 în
111 t• <i rată că „Baiazid „. a fost în11 rii <'li desăv[1rşire".
I ·Ic• ·nai vechi ştiri din letopiseţe11 .ir f )l•şt i co n~emnează despre luptă
I 1p1d 11· : , - 6!)03 - Pornit-aJ răz
l 11 l11t"t"ti Vlahilor şi au pierit Marcu
'1111stantin".
imai în cele tflrzii
pt 111e ..Au biruit Mircea r-e Baia111 Hovine şi au murit acoln Mar11 I 1.di •vie ~ i Const antin Jugli şav ~ i
1 1 11 , octombrie 10 zile" 4 •
lr •I Ircbule să precizăm că Rovine
1111 1 11• localitate ci felul locul, acE1rnape cum se numeşte pâ nă azi
111 Ir ;IC'um locuit după 1864 la nord- ·
I d1 • rn<1 năstircei Argeş a fla t intr e
î il111il1• dealului pe Valea lui Alb cu
111li· i1 uri lac şi Gorgan - pe unde
I1111111 şi avut Joc lupta - fiind ş i
11111111 1·1 de Groapa Rea, întrucât tot
[1
1 1 1 era pe deal şi drumul spre
f\111 < 1°1; şi deci n:•mai data de „10 oei 111 l11"1L' 1-194" e greşită.
r 1 numele R'Jvina dup<1 M'l r ele
I li I 1111ar Gcorsrafir al R 'J mţrniei Buc.
111111 1902 este un „deal" în Dolj
1111 1 .Jiul comu na Scăie sli iar Rovi111 111 comuna Roşi a Gorj - cătun şi
ii• •
iar Groape (le) şi Groap!'l Rea
111 1 111 Curtea de Argeş. Valea lui Alb
11 11• nlcs tată la 1560 iulie 6 ca hotar
d 111 ; tnă stirii Arge ş . Dar mai sigur
1 Plt •sul din text este că 2ceia au mu1I L1 oaste care se găsca 'î n tabără
1111 1rlU"i ca o rovină cu şanţuri sau
1c1 pi ; adică mai clar, pe locul sau
, 11 1tpL1l de luptă cum de fapt s-a în1 111plat real.
I:x prcsia din Cronicile Tur ceşti
r•c· a a venit la locul numit Arkîş
1H •ş)" arată că lupta s-a dat pe Ar,. l îmgă Argeş şi adevereşte şi. cele
1111 <' de Konstantin Costeneţki des1111• ~lefan Lazarevici la 1431 şi cele

li

1

1

1

1

din Cronica

ARGEŞ

43'.
------

Bulgaro-bizantină,

„

care ·

precizează că
To tuşi pc un v1aste1
l-a pus să conducă ţara:' ; deoarece
d eşi învingător a fost Mircea lupta a
rămas nedecisă.

împrejurări apar şi .,cele·
capitale ale Ţăr i i Româneşti ,
numite Argeş şi Târgovişte" aminti te·
de Iohan Schtberger - explicând ~i
cele două domnii paralele ale lui Mircea şi Vlad din acest timp.
Criteriul categoric pentru datarea
luptei dintre Mircea şi Baiazid în primă vara anului 1395 până la 6 iulie ,
adică la 17 m a i 1395 cum a rezultat
din consemnăr i le contemp:irane fiind
actele lui Sigismund .
Laonic Kalcocondilas mai adauqă
despre retragerea lui Baiazid spre Dunăre h ărţuit de Mircea
„se zice c[1
armata fiind în marş, Mircea se ţi nea
str;îns în urma ei. punând-o la m·1n'

în aceste

două

suferinţă "5.

In pri.\· in ţa locului „neprielnic:' de
la Arge ş chiar o cronică a lui Idfr;
Bitlizi de pe la 1500, indică felul locului prin •.Hendec" (Hendechiu) sin 0nim cu rovine, iar în unele croniC' i
de după el se spune că „Mircea av{u I
î n spate u n munte s-a războit într -un
loc strt1 m t unde cum a spus N C'~ ri" ·
în apro ;Jiere de Arg eş s-a dat n lupt:!
crâncenă" ... Iar Cronica lui
Rustan
Paşa „Mircea a venit la locul zis Arkîş (Argeş )
acel loc muntos şi primejdios", cum se co nsemnează în varianta la Rast Bechist - etc.
La Vâlcel -Mc1 niceşti mai sus de ·
unde se desparte drumul de Argec;; si
spre Vâlsan deşi începe culmea dea·
lului împădurit, - dacă va fi avut
loc vreo luptă - fiind loc larg deschis, duşmanul nu a putut fi birui t.
Din acestea şi din Cronograful lui
Mihail Moxa - din 1620 - care le ·
,_preia" se inspiră şi Mihail Eminescu
în Scrisoarea a III-a, exaltc1nd pe români - când descrie lupta dintre ·
Mircea şi Baiazid, atribuind pe drept
lui Mircea „domnul Ţării Româneşti " ·
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GEORGE GEORGESCU

biruinţa din 6903 de la Rovine <Groape) Argeş.
Numai aşa se pot înţelege şi lămuri

relatările

despre evenimentele epocii
- explidmd şi interpretând pe celt
incerte - dup[1 cele sigure.

NOTE
1

DRH, D„ voi. I, Buc. Hl7î, nr. 87, p.

3 DHH, D„ voi. I, Buc. 1977, nr. 99, pag,
15î ; nr. 100, pag. 160.

Marele Mircea Vocvod -

Ion Pătroiu, Buc. 1987, pag. 445.
s Idem. pag. 26li.

140.

4
2

Ion

Pătroiu.

coordonator

Huc Hl87, p- 260.

Marele Mircea Voevod -

coordonator

Resume
L'auteur apporte des argumcnts
:sontenant la these par laquelle la

celebre bataille de Rovine placee
„sur l'Argeş, prcs d'Argeş~.
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ECOURI ARGEŞENE NEVALORIFICATE,
PRIVIND ETNOGENEZA :
V ASELE FUNERARE MEDIEVALE DIN STICLA
FLAMINIU MÎRTZU

11qiloa rea investigaţiilor prin să111 I nrhcologice, în ultimele de1rl , 111 România, au pus în eviden' r 1111 r • altele, şi prezenţa în inven1 ' 11 rn ormintelor medievale, a u11 '' ''Id vase din sticlă, având corpul
r
•, tl t cilindric, sau tip amforetă
I r 1 1tlanuşi, şi •Î n toate variantele
11 i:.r tu l foarte alungit, iar fundul
I rl hml. Deşi li s-a prezumat o
I 1111 l<Jnalitate specială, valorile în
111 1 nu s-au bucurat şi de o atent 1 1 11111 litică. Menţionate sporadic, cu
11l1•1• prc tări formale, uneori eronate,
V'' 1• lt• în cauză cumulează implica111 111 ultiple, privind nu numai cul1111 r11nerar, ci şi istoria sdcial-econo11111 •11, istoria artelor, şi istoria cultu' 11, d pe teritoriul României. Des' 111write atât în zona subcarpatică,
r li 11i în cea de câmpie, respectiv la
'11 rt a de Argeş, Câmpulung Mus1r•l1, Cetăţeni, Suslăneşti, Piteşti, Rel1·vo •ş ti, Snagov, Bucureşti, Pluml111l tn, Comana, Tîrgşor, etc„ cele din
mpulung Muscel şi din zonă, int r re: ptate în mormintele rezervaţi
ilor f unerare afectate monumentelor
d1 ult, comasează caracterul canti1 dl v şi diversificat al unor caracteris1k variante tipologice, cât şi posi111111.ntea unor încadrări judicioase
I1111c•ţionale şi cronologice. Ca ma·
Ir l'inl, predomină sticla cafeniu-vio-

I

ietă, cu rezistenţă relativă, uneori
casabilă , sensibilă la procesul chimic
produs prin îndelungata şedere în
sol. Au înălţimea între 0,10-0,23 m~
iar circumferinţa pântecului de ma-

ximum 0,20 m, grosimea de circa
3- 4 mm, fundul fiind invariabil aplatisat. In zona Argeş - Muscel cele
mai vechi sunt din sec. XV, având
corpul aproape sferic, cele din sec.
XVI şi XVII sunt mai mult cilindrice. Toate au gâtul o dată şi jumă
tate mai lung decât înălţimea corpului, şi terminat printr-o deschidere
eva zată în evantai, lobată, şi cu un
mic jghiab, asemeni gurii ibricelor.
Exceptând tipul amforetă, cu picior
înalt, (fig. 2/5) pasta sticlei este frecvent decorată, la suflare, cu un motiv solar2 stilizat cu raze drepte, oblice sau chiar helicoidale (fig. 2/8),
element ornamental nu întâmplător,
cum vom vedea mai jos. Unele vase
au chiar o spirală-şnur, tot din sticlă , înfăşurată prin suprapunere, pe
întreaga lungime a gâtului (fig. 2/7).
In majoritatea cazurilor, piesele s-am
aflat plasate în îndoitmra interioară
a articulaţiei humert!ls-cnbitt!ls-radius
a braţului drept şi rezemate de toracele scheletlJllui (fig. 3/1-3 A ; 9 ;
etc.), şi numai rar alăturate în partea
dreaptă a capului
(fig. 3/2-6 A;
2- 5 A). încadrarea cronologică s-a
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făcut

fie prin moneta rituală aflată
în majoritatea cazurilor, de
falanga inelarului de la mâna dreaptă, fie, în rarele cazuri de lipsă a acesteia, după tipologia revelatoare a
podoabelor aflate în mormântul respectiv3. Astfel vasul din fig. 1 /2 corespunde, prin cerceii din fig. 4/ a,
sec. XV ; vasul din fig. 2/6, prin cer,ceii din argint tip „pendeloque" (fig.
4/b) şi prin bumbul din lemn (fig.
·4/c) în prima jum. a sec."XVII; alt
vas, prin inelul cu motiv „croix ckche" (fig. 4/ d), aparţine începutului
sec. XV ; vasul 4/e, prin inelul cu
motivul „braţ cu sabie", revine sec.
X\11, etc. Menţionc"tnd că, începând
cu sfârşitul sec. XVII, prezenţa în
morminte a vaselor funerare din sticlă se răreşte, spre a înceta către
mijlocul sec. XVIII, vom reţine d'.1
. acestea erau produse de import, de
provenienţă italiană 4 (Veneţia), dalmatină (Ragusa) şi uneori germană 5 .
Erau uzuale în componenţa schimburilor destinate spaţiului carpato-da.nubian, căruia negustorii menţionaţi
îi expediau recipient cu motive ornamentale solare, preferate „ab antiquo", de către români, tradiţional
şi etnogenetic de la strămoşii getodaci. In cadrul politeist al religiei
dacilor, teză confirmată de către
prestigioşii Mircea Eliade,
Lucian
Blaga, C. Daicoviciu. I.I. Russu, etc.,
.cultul urano-solar al acestora rămâ
ne indubitabil, cu sublinierea că în
zona Argeş - Muscel vieţuiau dadi
piefigi, adepţii cu precădere ai cultului amintit (C. Preda, Manetele dacilor, p. 430). Ca atare, vasele în cauză reprezintă ·încă o dovadă, auxiliară, a procesului continuităţii istorice a vieţii poporului român de la
etnogeneza sa până în secoh1l amintit. Practica străveche a depunerii în
morminte a unor vase funerare din
sticlă, unele de o surprinzătoare analogie tipologică cu cele medievale în cauză, de mai târziu, o conshlegată,

tăm într-adevăr în epoca daco-rom<
nă, fiind binecunoscutele „unguer,
tarium" şi „lacrimatorii" aflate i,
mormintele vremii, dar conţinând, ~.
tunci, parfumuri şi aromatice6, de1 1

tinate direct celui_ decedat. Avem în
să prezenţa ••unguentariilor" şi a~
terior, în uz, în perioada statului da1
cic independent7 - după cum recent,
în 1976, au fost interceptateB vasi
din sticlă de acelaşi tip, în mormin
tele romane de incineraţie din seri
II, din aşezarea de la Strei Stingeor·,
giu - Hunedoara, de la vărsare<
Văii Luncanilor în Strei. Statistic1
deşi

numărul

aşezărilor

geto-dacic~

din România, care ne-au oferit. vas~
din sticlJ de toate categoriile, m,
este cantitativ, respectiv 179, am v'i-1
zut că unele s-au interceptat şi din.
cele în cauză şi având tot funcţiona
litate funerară.
Caracterul de im·'1
port10 al vaselor funerare în cauză,
provenienţa lor din atelierele italice i1;
şi dalmatice, şi faptul, menţionat, că
aceleaşi surse au furnizat şi mai târ-'
ziu produsele, în speţă, şi în epoca
noastră medievală, constituie o continuitate a unor procese de schimburi, între aceiaşi parteneri geografici. beneficiarii - în succesiune genetică fiind dacii, daco-romanii,
românii, pe un parcurs de timp aproape bimilenar. Faptul nu a fost
întâmplător. S-a desfăşurat o continuitate de vehiculare economică puternic tradiţională, pentru că Iliricum latin şi Italia se ştie 12 că au fost
orientarea economică şi comercială a
Daciei, în acel secol IV al răspândi.rii
creştinismului
primitiv la daco-romani, în formă latină şi de factură
populară, răspândit de la om la om,
fără formele de conversiune prin intermediari, misionari ecleziaşti, de
profesie, ca şi în alte părţi. Care era
funcţionalitatea recipientelor în cauză ? Forma, dimensiunea-simulacru a
vasului medieval, cu gât îngust şi
lung, pledează pentru un conţinut li-
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ild, <·antitativ simbolic, care a în111 prin vin cu untdelemn, la în• 1111I1 1rilc cristalizării creştinismului
d.tC' -romani, în epoca constanti'' '" ·t sec. IV, conţinutul vechilor
şi „lacrimatorii"
cu
1111111 1•ntarii"
1 1ml nii şi parfumuri, aflate ca va"' liacente în · mormintele daco-ro 1111 u•. Recipientele, conţinând de-a'" 11 noua mixtură lichidă, caracte1 1l<'fl ficţiunii misticii creştine me•v,tl , îşi vor continua prezenţa \.n
"'' tnintele feudale. In epoca moder1 1 insă , potrivit ritualului funerar
1 1•rlc se, lichidul va fi numai turt, dintr-o sticlă obişnuită, peste
' ' 1 lnt, ca ultim act hieratic, după
11pc·rirea cu giulgiul-sindoniu a fi111 I şi corpului şi înaintea punerii
11 I nlive a capacului la sicriu. Pre~ 1rlle din cauză, cuprind unele de11 I pentru o prezentare cvasiexha1 llvf1 a cercetării. Singura finalita1 d ·liberată a celor de mai sus, este,
Irt>buie să rămână, numai genetica
fllncţionalitatea recipientelor -!n
111m, separate de aspectul mistic al
'' 11hlcmei, în care se află încorpod 1•, ca unul din specificele supra1r1 l<'turale ale epocilor veche, medieul11 şi modernă . S-au neglijat impi c ·aţiile materialelor, în speţă, în
1111ll•xtul societă ţii vremii, s-a sub' 1li; pentru o geneză slavă13, teză
1 1lu ită prin preexistenţa acestor va' <'li minimum trei secole anterior
1dgraţiei slavilor peste lumea roma1111• t, din spaţiul carpato-danubian1 1IC'. S-a considerat eronat că vasel• rn cauză „reprezentau ofrande 0l11 11uite"14, afirmaţie lipsită de orice
I• 11lt'i. Ofrandele au fost intotdeatl1111 claruri, oferite divinităţii pentru
11 I C'npta bunăvoinţa şi erau depuse
11 locaşurile de cult, sau colectate
tl1 că tre sacerdoţi, sau materializai• p •ntru o folosinţă publică, dar in11 11(ionate aceluiaşi destinatar hiera111 In cazul nostru însă, vasele fu11 rnre din sticlă, cu mixtură lichidă,
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aflate asupra decedatului, în morminte, au fost destinate acestuia însuşi, pentru a-i folosi uevoilor, conform fi cţiei religioase, în „viaţa de
dincolo". De altfel, din antichitate şi
până în epoca moder11ă, ofrandele nu
s-au rezumat la simple mostre simbolice, ci au cuprins valori materiale de reală eficien ţă, cantitative 15,
pentru a angaja anticipat, pentru
după moarte, şi cât mai convin,gător,
bunăvoinţa personagilor panteonului
hieratic al epocii : zei, sfinţi, . etc.
Gratuită este şi teza că recipientele
despr e care ne ocupăm, sunt localizate de reg ulă în dreptul capului 16 .
în săpăturile efectuate de noi în
zonă, cantitative, (nota 1 supra) 3/4,
din vasele funerare din sticlă interceptate (fragmente, întregibile, sau
întregi) din 361 morminte medievale
cercetate, s-au aflat aşezate , cum s-a
mai arătat, între partea interioară a
articulaţiei cotului drept şi torace.
Localizarea este firească, confirmând
practica pentru afirmarea posesiunii,
prin purtarea strâns sub braţ a obiectului [n cauză. Implicaţiile social-economice ale vaselor cercetate
sunt de reţinut. Pentru că şi decorul
recipientelor, cu motive ornamentale urano-solare, în speţă o genetică
de tipul geto-dacic, 11, le-a menţinut
căutarea în epoca noastră medievală .
Aceasta, datorită unei tradiţii bimilenare, dar şi aspectului general atrăgător, cât şi tehnicii de prelucrare, acum numai prin suflare, aplicată în manufacturile italice şi dalmatine, deşi prin caracterele menţiona
te vasele aveau un cost ridicat, încadrându-se în materialele de import, scum:P'e. Faptul explică, ca urmare, şi prezenţa lor relativ rară .
Sunt mult mai frecvente în mormintele reflectând o ridicată putere economică avută de decedat : inele, cercei, broşe, ace de podoabă cu pietre
preţioase, costumaţie din ţesătură cu
fire de aur şi argint etc. şi aproape

http://cimec.ro

48

FLAMINIU MlRTZU

absente în mormintele maselor. Constatăm şi o sincronizare, pe linia provenienţei, a frecvenţei vaselor în cauză, cu prezenţa aci a monedelor raguzane ..,grosseto", cantitativă. Emisiunile monetare menţionate erau ve-

hiculate aci prin negustorii din Ragusa, prezenţi în Câmpulung şi în zonă,
prin intermediul prestigiosului instrument, inş_tituţionalizat, pentru
comerţ şi schimburi bâlciul Câmpulungului, târg internaţional medieval, de importanţă economică continentală18 până în sec. XVIII. Considerăm deci justificată, în concluzii,

restituirea acestor materiale cerceti
rii ştiinţifice 19, datorită filierii lor ge
netice, urmăribilă, în genere,
"a\
antiqt!10" pe teritoriul României, ia:
parcursul sec. XV-XVII, atestat
prin prezenţe evidente şi pe aria zo
nei Argeş - Muscel. Ca profil uti
litar şi funcţionalitate, deşi mai mi
nore, vasele din sticlă în cauză re
prezintă, indubitabil, o component
a C1!1lturii noastre materiale medieva·
le şi atestarea, în plus, a unor măr·
turi de conlucrare economică pe plar.
continental, în istoria relaţiilor noas·
tre internaţionale.

ILUSTRAŢII

va~e funerare din sticlă
„in situ"
XV I - XVII, Câmpulung - Muscel.

sec.

LA TEXT

Podoabe însoţind vase funerare din sticlă
din morminte medievale, sec. 'XV - :X:VIJ
Câmpulung - Muscel.
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\'ase funerare din sticlă, sec. OCV : 111 ;
11'2; sec. XVI; 1/3; 114. Câmuplung-Muscel.

Podoabe insoţind vase funerare din sticlă
din m0rmi.1te medievale, sec. XV - XVII.
Câmpulun-g - Muscel~
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Vase funerare din sticlă. A doua jum. a
sec. XVI : 215 ; prima jum. a sec. XVII :
2/6 ; 2/7. Motive solare stilizate : 218.
Câmpulung - Muscel.

Podoabe însoţind vase funerare din mormint.e medievale, sec. XV - XVI. Câmpulung - Muscel.
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NOTE
1 Flaminiu
Mirtzu, I. Hurdubeţiu, N.
,\ icolaescu, Gh. Pimuţă, I iie Stănculescu.
<·.ampulung Muscel ieri şi azi, isotria oraşului, Câmpulung 1974, p. 35, nota 100,
„;,pături arheologice conduse de către autor, cercetându-se rezervaţiile funerare afl'ctate monumentelor medievale de cult,
pi1strate încă sau dispărute: Valea, Bradul, Schei, Sf. Gheorghe, Fundeni, Sf. 1liC', inclusiv sondajul efectuat în 1964 in
incinta M-rii Negru Vodă, în zona Casei
Domneşti, inclusiv Lereşti (în nordul ora~ului, ca hinterland medieval al aces11iia).
' Paul Petrescu, Motive decorative celchrC', Bucureşti 1971, p. 20, 25, etc.
3 Vezi şi fig. 4/a, b, c, d, e, f, g.
4 D.V.
Rosetti,
Observaţii arheologice
11rivind vechimea oraşului Piteşti, în Mo1111mente istorice şi de artă, 1/1977, p. Ci9.
I 'en.tru provenienţa dalmatină J\I. Vego,
l>ie Grabdenkmaler der Fam. Sankovic,
<:Jasnic Sarajevc, XII, 1957, p. 141.
~ G. Mariacher, II vetri europeo dai XV
ni XX secolo, Novarra 1964, p. 69, fig. 22.
6 D. Tudor, Oltenia romană 2 , Bucureşti
I'158, p. 94, 321, 327.
1 Ion Glodariu,
Relaţii comerciale ale
Uacici cu lumea elenistică şi romană, Cluj,
1!174, pi. 49/S. 15 şi p. 72.
11 Radu Popa, Uelicvele vorbesc singure,
111 Luceafărul, 26/26. VI, l!J71i, p. 3, 6.
9 I. Glodariu, op. cit„ p. 73.
10 D. Tudor, op. cit., p. 95 pt. vasele
'Iaco-romane.
11 I. Glcdariu, op. cit., p. 79 şi 82.
12 „Dacia", XI-XII, 1945-7, p. 284 sqq;
M. Macrea, Viaţa în Dacia romanâ, Buc
l!lliU, p. 478-9. Similitudini de provenien(a şi continuitate economică, aflate şi in
mna Belgradului (R.S.F. Jugoslavia) : va·.1· funerare, din sticlă, asemănătoare, tot
din sec. XV şi XVI, cf. Bajalovic-Birtase\·ic, La necropole medievale de Miricvo,

Musee de Beograd, I. 1960, pl. XIX, 3, p.
45.
1J D. V. Hosetti. V cstigiile feudale de
la
Suslăneşti Argeş, ln Buletinul Monumentelor istorice, XLI, 2/1972, p. 34 şi nota 39.
1 1 D.V. Rosetti, Observaţii ~rheolog~ce ••• ,
p. 69.
1> In papirusul
„Harris" (reprodus de
Samuel Birch) impresionează uriaş~le ofrande făcute de către Ramses III (sf(\rşi
tul mileniului II, i.e.n.) zeilor din Theba
şi Memphis: mii de amfore cu vin, sute
de saci cu grâu, etc. Idem, relatările lui
Johannes Dtimchen, Die Kalenderiscben
Opferlisten im Tempel von Medinet Habou, Leipzig 1881. în Ţările Române, monumentele de cult, domneşti şi boereşti
c1;n Pvul mediu românesc, n-au reprezentat decât ofrande pentru argajarea anticipată, pentru dup~ moarte, a bunflvoinţei
diferitelor personagii din ierl!-rhia divinităţii, făcute de către ctitori, ca solicitanţi
sau drept recunoştiinţă, potrivit mentalităţii şi herofaniei vremii.
16 D.V. Rosetti, op. cit„ ibidem.
17 Flaminiu Mirtzu, Bâlciul Câmpulungului - târg internaţional, în „Câmpulung Muscel.„ istoria oraşului", p. 37 ; C.
Daicoviciu, în Istoria României, L, p. 336,
Al. Vulpe, în S.C.l.V. lfi, 2/1965, p. '346.
13 Flaminiu Mîrtzu, op. cit„ p. 38 ; Del
Chiaro, Relaţiile Vatachiei, ed. S. Cristian,
Iaşi, l!l29, p. 10-11.
17 Asemeni
datări, prin poziţia rituală
funerară a antebraţelor, asemeni inelelor
cu funcţionalitate funerară, d. Flaminiu
Mirtzu, Reprezentarea florii de crin pe inele, in Ţara Românească În sec. XIVXVI, în S.C.I.A (s. artă plastică) 1611/
1!169, p. 123-129; Flaminiu Mîrtzu, Reprezentarea pomului vieţii pe inele româneşti din sec. XVI-XVII, în S.C.I.A
(s. artă pla~tică) 17 ,2/1970, p. 297-301, ambele în eo:iil. Academici Române.
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FLAMINIU MiRTZU
ECHOS VON ARGESH
GEGEN ETHNOSGENETIK :
GRABGLASGEFASSE NICHT
IN WERT VERGELTET

Zusamrnenfassung
Es werden Grabglasgefăsse geschildert die bei den archăologischen Ausgrabungen (vom Autor gefiihrt) in
den Gruften der mitteralterlichen
„mikronekropolen" neben den verschwundenen oder noch erhaltenen
Kultesdenkmălern
der Stadt oder
des Bezirkes Câmpulung Muscel1 Jud.
Argesh entdeckt vverden. Es wird
sowohl die daqische und dakoromanische Genetik der vorgefăhrten
Glasgefăssee als auch die typologische Entwicklmng dieser Erzeugnisse
und ihres lfliissigen Inhalts (Wein rnit
01) ifestgestellt.

Es werden die sozialen, oekonomischen, kulturellen und kiinstlerischen
Flogen der geschilderten Glas ~efiis
se unterstrichen.
Es wird die Bewahrung jl'ner Symbolik (in einer verănderten Form) in
dem heutigen Begrăbnisritue!L idcntifiziert sogar nach dam Versch\\·i nden dieser Glasgefăssc am E11dL' Jcs
XVII Jahrhunderts Anfong des
Jahrhunderts. Die grosse Men.gc von
originellen Bildern festigen clas Wesen und die Einzelheiten des bespro-·
chen Problems.
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TEZAURUL DE MONEDE FEUDALE DE LA IZVORU,
JUD. ARGEŞ (sec. XVI-XVII)
ROMEO MASCHIO
Tezaurul monetar pe care n prea fost descoperit intâmplă
l 1ir în anul 1977 pe teritoriul comunei
l.woru, în punctul numit ••Neamţu",
1.1 o adâncime de circa 0,40 m, în urina nivelării terenului, operaţie ne, 1•sară pentru construirea unei clă
ol1 ri.
Tezaurul nu a fost descoperit depozitat în vreun vas, în urma cer1·Ptării locului nu s-au găsit frag111ente ceramice.
Monedele nu au fost găsite grup;1L ci împrăşitiate. Credem că teza1 irul nu a fost recuperat în întregime
descoperitorii împărţind monedele în1re ei.
Cele 9 monede au fost emise de
I 'nlonia şi Transilvania. Lista lor este
11rmătoarea :
I. Polonia.
Ştefan Bathory (1575-1586) 1.
1. 3 Groşi ; 1585 ; Vilna ; Argint ;
Av. STEP. (hanus) D.(ei) G.(ratia)
HEX P.(oloniae) M.(agnus) D.(ux)
I .. (ituaniae). Bustul regelui încoronat
·1i cu armură, spre dreapta. Totul în
('ere perlat.
·
Rv. III ; 15-85 ; GROS. (sus)
/\RG.(enteus) TRIP.(lex) M.(agni) D.
(ucatus) LIT.(uaniae). Acvila Poloni"'· stema familiei Bathory (scut cu
trei colţi de mistreţ, aşezaţi· orizontal
11pre dreapta, iar deasupra o coroană
regală), armele
Lituaniei (călăreţ
rc•ntăm

spre stânga). Totul în cerc perlat exterior. H-C, I, 7282.
Sigismund III (1587-1632) 3 .
2. 3 Groşi ; 1593 ; Marienburg ; Argint.
Av. SIGISM.(undus) III. D.<ei) G.
(ratia) REX. PO(loniae) M.(agnus)
D.(ux) L.(ituaniae). Bustul regelui încoronat şi cu guler plisat spre dreapta. Sub bust marca vistiernicului J.
Firley Lewart (scut cu un leu ridicat
pe picioarele de dinapoi). Cerc perlat
exterior.
Rv. III ; GROS(sus) ARG.(enteus)
TRIP.(lex) REG.(ni) POLONI.(ae) ; 93. Acvila Poloniei, stema familiei
Vasa4 (scut cu un mănunchi de fascii), armele Lituaniei. Sub legendă
semnele monetarilor Kaspar Goebel
din Gdansk şi Graziano Gonzalo din
Marienburg.
In câmp apar cinci stele, două sus
şi trei jos. Cerc perlat exterior. H:-C,
I, 891.
3. 3 Groşi ; 1595 ; Bromberg; Ar·
gint.
·
Av. SIG. III. D. G. REX. POLO.
M. :b .. L.· Bustul regelui î.ncoronat şi
cu guler plisat spre. dreapta. Cerc
perlat exterior.
.
.
Rv. UL GROS. ARG. TRIPL. REC.
POLONI. - !.)5. Acvila Poloniei, ·ste~
ma familiei Vasa, călăreţul Lituaniei. Sub legendă I~~ şi ~rrnele lui J.
Firley Lewart, V.c,....;I ·şi ·doµă .căngi
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5:ncrucişate,
iniţialele
lui Valentin
Jahns, S-C şi o cruce pe un trepied
semnele monetarului Stanislaus Cichoscki. Cerc prelat exterior. H-C,
I, 950.
4. 3 Groşi ; 1597 ; Olkusz ; Argint.
Av. SIG. III. D. G. R. POLON. M.
D. L. Bustul regelui cu coroană şi guler plisat spre dreapta. Cerc perlat
exterior.
Rv. III. GROS. ARG. TR. R. POLONI - 97. Acvila Poloniei, stema
familiei Vasa, călăreţul Lituaniei. Sub
legendă 1-F şi armele vistiernicului
J. Firley Lewart Cerc de şnur exterior. H-C, I, 1014.
5. 3 Groşi ; 1598 ; Olkusz ; Argint.
Av. SIG. III. D. G. R. POLON. M.
D. L. Bustul regelui încoronat şi cu
guler plisat spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. III. GROS. ARG. TR. R. POLONI. - 98. Acvila Poloniei, stema
familiei Vasa, călăreţul Lituaniei. Sub
legendă 1-F şi armele lui J. Firley
Lewart. Cerc de şnur exterior. H-C.
I, 1070.
6. 3 Groşi ; 1599; Olkusz; Argint.
Av. SIG. 3. D. G. REX. PO. M. D.
L. Bustul regelui încoronat şi cu guler plisat spre dreapta. Cerc perlat
exterior.
Rv. III. GROS. ARG. TRI. R. PO.
- 99. Acvila Poloniei, stema familiei
Vasa, călăreţul Lituaniei. In câmpul
inferior 1-F şi armele lui J. Firley
Lewart. Cerc perlat exterior. H-C,
I, 1091.
7. 3 Groşi ; 1601 ; Cracovia; Subaerată.

Av. SIGISM. III. D. G. PO. M. D.
L. Bustul regelui încoronat şi cu guler pli'sat S.pre dreapta ... Ded~subt armele lui J. Firley Lewart. Cerc perlat exterior „ . .
Rv. III. GROS. ARG. mii>. RlEG.
?'OLON°I. iti-01. ACv:i1a POioniei,
Stema famiiiei \rasa, călăreţul Limamei. S\Jb legendă K. Cerc t*rlst extenbr. H-.JC, I, 1172.

Groşi : 1601 ; Poznan; Argint.
Av. SIG. III. D. G. REX. PO. M.
D. L. Bustul regelui încoronat şi cu
guler plisat spre dreapta. Cerc per·
lat exterior ..
Rv. III. GROS. ARG. TRIP. R. PO.
16-01. Acvila Poloniei, stema fami·
liei Vasa, călăreţul Lituaniei. Litera
P în stânga acvilei. Sub legendă ar·
mele lui J. Firley Lewart. Cerc perlat exterior. H-C, I, 1169.

B. 3

'fr. Transilvania.
Sigismund Bathory <1581-1602) 5.
9. 3. Groşi ; 1597 ; Baia Mare ; Argint.
Av. SIG. D. G. TRAN. MOL. WAL.
S. R. I. P. Principele cu armură sve
dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. III. 15-9,7. GRO:
iRG.
TRIP* PRIN : TRANSYL VANIAE.
Stema familiei Bathory (scut cu trei
colţi de mistreţ spre dreapta). Cerc
perlat exterior. R. 2366.
în ordine cronologică prima moneeste emisă în 1585 la Vilna ca
monedă a Lituaniei. Am înglobat-o
între monedele poloneze deoarece Lituania era unită cu Po1onia de pe
vremea regelui Wladislaw lagello
(1385), iar în 1569 după uniunea de
la Lublin, Lituania adoptă sistemul
monetar polonez7.
Piesa nr. 2 este emisă de Sigismund
III în 1593 şi este bătută la Marienburg, ~upă cum arată inelul cu piatr;'\
şi L\,., semnele celor doi monetari
Kaspar Goebel şi Graziano Gonzalo.
Pe avers apare scutul cu leul spre
stângat. am~ele vistierului coroanei
între 1590-1609, J. Firl~y ·Lewart.
Piesa nr. 3 emisă în 1595 este 'bă
tută la Bromberg, prezintă pe revers
iniţialele .şi armele lui J. Firley Le\Vsft, -iniţi-i11Me V:.:I şi două căngi încrueişate, semnele monetaru:lui Valentin Jahns, iniţialele S-C şi ·o cruce
:pe un trepied, itri.ţialele ~ semnele
monetarului Stanislaus ·Cicbosclti.
dă
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I 'l1·M·le nr. 4, 5 şi 6 sunt bătute la
11111111t1. (Ilcusia). Piesa nr. 7 este e11111141 in anul 1601 la Cracovia după
, 11111 arată sigla K. Exemplarul este
··11lt:il'rat, având miezul din aramă şi
ol1•11~111pra
o foiţă subţire de argint.
I 11111·„deu cunoscut din
antichitate,
, 1..,11 <·ornporta unele dificultăţi de ba11·11~ Sl' folosea pentru că în acest fel
~·· rr1cea economie de metal preţios
siguranţă emitentului că
11 lWtlea
11111nL'da subaerată nu putea fi uşor
11li•rrlifieată ca cele argintate. Aceas1.r monedă a fost bc"1tută ·În monetăria
'•"" 11lui pentru că piesa respectivă
, "''' identică cu alte monede de acel '"" lip emise aici.
I 'il'sa nr. !J emisii de Sigismund
11.ilhory în 1597, este bătută la Baia
l\l11rl'. Acesta a avut o activitate mo111 ·Lrr;-1 bogată. A încheiat în 1595 o
. ilL111ţ;j împotriva turcilor cu Mihai
Vlll'azul şi Ştefan Răzvan, arogftnil11 ~i titlul de principe al Mole.Iovei
·,I Valahiei Transalpine, înscris şi pe
1111111L•de în anii 1597-1598.B
1':1trunderea monedei poloneze în
\.1rik• rom<îne este semnalată înd1 din
,,,., .. al XV-lea, iar la sfârşitul sec. al
'\ VI-lea şi începutul sec. al XVII-led,
1111111eda de valoare mică şi mijlocie
nvl•a o situaţie dominantă.9 In speilal piesa de trei groşi din argint nu111it<'1 oficial „grossus argenteus tn11l<'x) exista în Polonia din 1528.
Această piesă a ajuns la sfârşitul
'l•'c. al XVI-lea şi începutul sec. al
XVII-iea o monedă de mare circula(lt• trecând nu numa( în Ţara Româ' rpască, Moldova şi Transilvania, dar
1
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şi în imperiul otoman. Ea a
tată de principii Ardealului,

fost imide ducii
Bavariei, Saxoniei, de margrafii de
Brandemburg, devenind un instrument comercial de cea mai mare importanţălO,
în perioada 1587-1608
piesele de trei groşi reprezentând
principalele emisiuni monetare ale
Poloniei. Această epocă din punct de
vedere al circulaţiei monetare este
cunoscută la noi sub denumirea de
„preponderenţa polonă".11

în această perioadă s-au răspândit
la noi mari cantităţi de monede poloneze şi transilvănene, în special
cele cu valoare micC:-1 şi mijlocie, mai
ales că .în Tara Românească în această perioadă nu se bate monedă, iar
valoarea groşilor polonezi în timpul
lui Sigismund III se menţine constantă .
Din cauza numărului mic de monede, cauzele îngropării tezaurului
nu sunt prea clare. Probabil tezaurul
a fost ascuns sau monedele au fost
pierdute în timpul evenimentelor de
după moartea lui Mihai Viteazul şi
ocuparea tronului de Radu Şerban.
În toamna anului 1601 Radu Şer
ban este ales domn al Ţării Româneşti fără să fie recunoscut de turci.
Intre timp sultanul numeşte domn
pe Radu Mihnea, fiul lui Mihnea
Turcitul. La rândul său Simion Movilă care fusese alungat, se îndreaptă
cu ajutor polonez spre Ţara Românească.
In septembrie 1602 Radu
Şerban în urma victoriilor de la
Ogretin şi Teişani îl înfrânge pe Simion Movilă şi ocupă Târgovişte.

http://cimec.ro

56

ROMEO MASCHIO
NOTE

1 Ştefan Bathory a fost proclamat voievod al Transilvaniei în 1571. In 1575 este
ales rege al Poloniei şi renunţă la drepturile suverane ale Transilvaniei.
2 Catalogue de la Collection
des medailles et monnaies Polonaises du comte
Emeric Hutten - Czapski, vol. I-VI, 18711891.
3 Sigismund III este fiul lui Ioan III,
regele Suediei şi al Caterinei Iagello, fiica
lui Sigismund I.
4 Prin tatăl său, Sigismund III descinde
din familia regală suedeză Vasa.
, Sigismund Bathory este ales voievod
al Transilvaniei în 1581, la vârsta de 9
ani, în urma mortii tatălui său Cristofor
Bathory. In 1599 "renunţă la tron in favoarea lui Andrei Bathory. ln Hi02 Sigis-

mund Bathory

cedează

păratului Rudolf II în
Oppeln şi Hatibor şi
ele 50 OOO de ducaţi.

Transilvania îm·
schimbul ducatelor
a unui venit anual

6 Adolf Resch, Sicbenbiirgische Miinzen
unde Medaillcn von 1538 bis zur Gegenwart, Hermannstandt, 1901.
7
Marian Gumowski, Handbuch der
polonischen Numismatik, Graz, 1960, p. 42.
3 Octavian Iliescu, Moneda în România,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1970, p. 43.
9 Anghel Gheorghe, Trei tezaure monetare di11 secolul al XVII-iea descoperite
la Alba Iulia, Bucureşti, 1965, p. 7.
1
Con<;tantin Moisil, O monedă curioasă,
constanda, in C.N.A, nr. 135-136, 1945,

°

p. 58.
11 An~hel

I

2

3
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Gheorghe, op. cit., p. 8.
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8

9

Resume
Le tresar monetaire decouvert en
1977 sur le territoire de Ia commune
Izvoru - d'Argeş. II rnmptc neuf
monnaics avec la valcur de 3 groşi,
huit emises en Polonic par Etienne
Bathory et Sigismund III et l'autre

en Transylvanie par Sigismund
Bathory.
Apres la mort du voievod Michel
le Brave et la monte sur le tronc de
la Valachie de Radu Şerban, ce tresar pour des causes a etecache.
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BALACENII ŞI LUPTA PENTRU INDEPENDENŢA
C. BALACEANU - STOLNICI
I \ulăcenii

îşi

tradi ţionala Balaci, care se
li ln în câmpia Burdea (Găvanul Bur11 il) la câţiva kilometri, la sud de hol irul de miazăzi al judeţului Argeş.
l'wnânturile lor se întindeau însă şi
tl111 olo de acest hotar până aproape
tl1· Miroşi .
Mai târziu, în timpul lui Badea U11 1• •lul (+1687), dar mai ales a lui
\11n Constantin Bălăceanu (+1690),
111 cumpărat locuri în Arg eş, anume
11l~tc vii pe dealurile Piteştilor ,
pe
r .i r
Constantin Vodă Brâncoveanu
1V<'a să le confişte după lupta de la
·~.1 rneşti (1690).
Câteva decenii mai târziu, Drăghici
1li1lăceanu, prin căsătoria sa cu Cat lnca Lipianu3, ajunge proprietar la
Lipia, Săpata, dar mai ales la Stol11lci, unde Bălăcenii s-au menţinut
pană la sfârşitul primei jumătăţi a
v1 acului XX.
Luând în considerare cele de mai
11s, suntem îndreptăţiţi să afirmăm
1•1 neamul Bălăc c nilor aparţine Arau

obârşia

1 11i documentară2

•şului.

* * *
Primii Bălăceni cunoscuţi aparţin
t radiţiei şi nu au o confirmare docu-

tneritară .

E vorba de acel kneaz d la
13alaci <+1Z83-'84). pomenit de unele balade sârbeŞtf4 , ca şi de cronica arhiepiscopului Danii165, ca luptând pentru onoarea voevoâului de

la Argeş (probabil Barbat Vodă, fratele lui Litovoi). De asemenea, e vorba de un Constantin „ot Balaci"
<+1395) care a fost căpetenie în oastea lwi Mircea Vodă Cozianul cel Bă
trân6 şi care ar fi pierit împreună
cu alte două căpetenii în lupta de la
Rovine7 .

* * *
Primul membru al familiei asupra
ne vom opri este Badea Bă 
lăceanu (+1687), fiul lui Barbu „ot
Balaci" şi a lui Sima şi frate cu Pă
căruia

traşcu Bălăceanu .

In 1653 est trimis de Matei BasarabB la pri°ncipele Gh. Rakoczi II
al Transilvaniei ca să ceară aiutor
militar împotriva lui Vasile Lupu
care· plănuia invadarea şi ocupar a
Ţării Rom âneşti.

El a participat apoi activ la încercarea lui Mihnea III de a elibera ţara
de jugul otomanilor, tot cu ajutorul
lui Gh. Rakoczi, dar şi al Ve neţieni
lor9. !n acest context a luat parte la
expediţia condusă
de fostul domn
Constantin Şerban din Moldova
(1660)10.
ln 1673 a făcut parte din oastea
munteană a . lui Grigore Ghica care
a participat la războiul turco-polonez.
Conşti ent de necesitatea istorică de a
elibera ţara de sub turci, Badea împreună cu PetrLceicu Vodă . al Moldovei, în lupta de la Hotin trece de par-
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tea regelui Sobieski 11, arătându-şi fă
ră echivoc sentimentele antiotomane,
·Care vor fi crezul permanent al Bă
lăcenilor până în 1877.
Reamintim că în urma misiunii pe
care a îndeplinit-o în 1654, în cursul
căreia a stabilit recordul de viteză pc
parcursul Bucureşti - Iaşi, misiune
prin care a obţinut de la Gheorghe
Ştefan (domnul Moldovei) graţierea
fraţilor Toma .şi Iordache Cantacuzino12, Badea a primit supranumele
de ••Uşurelul" şi a intrat în clanul
Cantacuzinilor. împreună cu aceştia,
alături de Golescu, Nlisturel, Brfmcoveanu, Filipescu. Rudcanu ş.a., s-a
situat în fruntea boerilor români potrivnici grecilor. Această poziţie antigr0cească şi apoi antifanariotă va fi
şi ea definitoarie pentru politica_!.3ă
lclccnilor.
Menţionăm că
Badea Bălăceanu
(Uşurelul) a fost pe rând
căpitan.
postelnic, mare vătaf, mare agă, mare clucer, mare serdar, mare vornic,
iar în 1679 caimacan al Tării Rom<1neşti.
·
Este posibil ca Badea să fi fost primul Bălăceanu care să aibe titlul
de conte 13 . Aceasta ar explica de ce
este supranumit şi Conteşul sau Contaşul. Faptul ar dovedi că ideea mare a Bălăcenilor. de a elibera Ţara
Romfmcasc;'i de turci cu ajutorul austriecilor se datoreşte lui Badea. Oricum, ea era în sensul politicii lui
Şerban Vodă Cantacuzino.

Fiul lui Badea. Constantin <+1690).,
fiica lui
cumnat
cu Dimitrie Vod;'i Cantemir. menţi
onat împreună c11 btăl său. ,socrii
săi si Iord::iche Cantacuzino ne cr11:cea de la C~lugăreni, r11.1rriit în ,1684
mare agă 14 , i'l fost re] mai Cl.Orill. susţinător al eliberfirii nmtstre ·de sub
căsătorit cu domniţa Maria.
Şerban Vodă Cantacuzino si

jugul otoman cu ajutorul Habsburgilor. El a fost alături de Şerban
Cantacuzino, de Constantin Brâncoveanu (pe atunci logofăt) şi de încă
22 mari boeri 1s, autorul programului
politic de eliberare naţională, bazat
pe sprijinul au~triecilor, program de
partid care a devenit programul ţă
rii odată cu suirea pe tron a lui Şer
ban Cantacuzino (1679) şi un imperativ istoric după eşecul asediului
Vienei (1683).
Îndeplinirea acestui plan necesita
o intensă acţiune diplomatică 16 în
cadrul căreia Aga Constantin Bălă·
ceanu avea să joace un rol determinant. Această acţiune iniţial ezitantă a devenit hotărâtă şi dramatică
încep<înd cu sfârşitul anului 1687,
mai ales după cucerirea Belgradului
de către austrieci şi după pătrunde
rea primului corp expediţionar habsburghic - condus de Veterani - în
nordul Munteniei (1688).
In august 1688 Constantin Bălă
ceanu. trimis în solie de către Şer
ban Cantacuzino. împreună cu Constantin Brftncoveanu 17 şi cu Mihrti
Cantacuzino. obţine de b. Veterani
ca acc>sta să-şi retragă trupele la
Brasov si s;I exerd te numai de acolo
presiuni asupr::i otomanilor.
La 2 octombrie 168818 Aga Constantin Bălăceanu pleacă în fruntea
unei misiuni diplomatice de 150 de
oameni, însoţit de spătarul Iordache
Cantilcuzino. biv vd căpitanul Şer
ban Cantacuzino si de marele comis
Şerban Vlădescu Ia Viena (Beci) pentru a realiza grandiosul plan de eliberarr a Ţării Româneşti.
Din nefericire (sau din fericire)
Şerban Cantacuzino moare la 29 octombrie 168819 şi pe .tronul ţării ajunge Constantin· Brâncoveanu care
adoptă o politică .mai suplă si pro~
movează. ideea că momentul eliberă„
rii noastre de sub ti 1rci nu a sosit
încă. Noul domn trimit€' pe Preda
Pârscoveanu, să ajungă din urmă pe
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I tl tt·canu şi să-l informeze despre
I• 1lll• direcţii ale politicii externe a
I 11·. i Rom âneşti.
l•'l del angajamentelor luate faţă de
111 llll domnitor, dar mai ales încretl >r în valabilitatea ideilor sale po111 1· ', Aga Constantin Bălăccanu, preli 11 ·rat şi de Ladislau Czaky şi preli de doamna Maria <soacra sa), prin
1111•saje succesive de la Drăgă neşti,
'' w inizează la Viena împreună cu îmi' iratul Leopod I (care-l face colo111•1 la 10.II.1689 şi apoi general-co111111dant al oşt irilor din Valahia şi
loldova la 3 Mai 169020), o vastă acll1111c p o litico - militară menită să ell111 ire dominaţia o tomană din Ţa r a
llorn[inească. Marchizul de Baden îna 1 dr•ază prin Serbia şi ocupă Oltenia .
111 1· generalul Haissler (comandantul
11·matelor imperiale din Transilva11 1:1), împreună cu C. Bălăceanu de1•nit Conte al Sfântului Imperi u21),
pil trunde în Muntenia ocupând pe
11 nd Câmpulung, Piteşti, Târgovişte
I Bucureşti. Scopul acestei campanii
11 rn să înlocuiască pe Constantin
l lnîncoveanu cu Iordache Cantacuzi110 (fo1l lui Şerban Vod ă şi cumnal 111 lui Bălăceanu) care să continue
1mlitica tatălui său22 .
Ceea ce a urmat se ştie . BrâncoVl anu după ce încearcă să oprească
planul lui Bălăceanu prin mijloace
tllplomatice23, recurge la Poartă. Sernschierul otoman Cerchez Ahmet
Puşa şi hanul tătar din Bl:lceag, sou•sc cu oştile lor în Muntenia, Haissli•r şi Bălăceanu se retrag în r cgi u111 a Braşovului şi Brâncoveanu, spri jinit şi de patriarhul Dionisi e al
'onstantinopolului defineşte la Potlogi contracţiunea sa la care partil'l pă şi contele TolOki .
Epilogal s-a jucat în sângeroasa
hntălie de la Zărneşti pe câmpia Toh nilor din 11/21 Augmst 1690 care,
d şi a durat doar o jumă tate de oră24,
11 dus la moartea serachierului oto1
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man şi a generalului conte Constantin Bălăceanu2s, dar mai ales la nimicirea planului de eliberare a ţă
rii, care va mai rămâne sub stă pâni
rea Padişahului până la 1877.
Desigur e greu de spus dacă politica lui Şerban Cantacuzino ar fi
putut fi realizată cu succes în contextul echilibrului de forţe xistent
la acel moment în sud-estul european. Intenţia lui şi a lui Aga Constantin Bălăceari.u erau însă impregnate de un sincer patriotism şi dacă
ar fi reuşit cel puţin Oltenia şi Muntenia ar fi avut un destin istoricocultural diferit, mai ales că puterea
ţaristă nu era încă aptă să-l inf luenţeze.

* * *
Dup ă Zărneşti, neamul Bălăcenilor
- în totalitatea lui - (inclusiv ramura lui Pătraşcu) este supus de
Constantin Brâncoveanu la o persecuţie sistematică (confiscări de mosii26, presiuni fiscale, discriminări"
flagrante în promovarea politică atc.).
Domeniul tradiţional de la Balaci şi
cel de la Doiceşti (de lângă Târgovişte) sunt d estrămate . Drăghici, fiur
lui Pătraşcu, se repliază în Argeş la
Stolnici, care devine un nou centru ·
tradiţional al Bălăcenilor.
Ion, fiul lui Aga Constantin pleacă în pribegie şi apoi în timpul
ocupaţiei Olteniei joacă an rol de
seamă în organizar~a acestei provincii după modelul visat de tatăl său
şi de bunicul său dopă mamă. Moare
însă, ucis de turci pe malurile Lotrului (martie 1738). Fiicele sale·
(Smaranda, !Maria şi Ilinca) sant preluate de împărăteasa !Maria Tereza
care le oferă o shlbvenţie27. !Mai târziu curtea din Viena obţine, prin
.lungi negocieri, un hatişerif al sultanului, din iunie 1761, care le per-

http://cimec.ro

62

C. BALACEANU - STOLNICI

mite să revină în ţară şi le repune
în toate drepturile lor28.

Odată

cu venirea fanarioţilor, Bă
sunt reabilitaţi. Cu toate acestea, patriotismul lor nu se împa-ci1 cu noua situaţie şi ei militează activ,
împreună cu
Radu Golescu,
Grigore Băleanu, Şerban Bujoreanu.
Ilie Stirbei şi toţi Brăiloii 29 , împotriva
lui N. Mavrocordat. În special Barbu
{fiu al lui Pătraşcu), se pronunţ<i pl'
faţă împotriva domnitorului străin30.
Barbu este decapitat la 14 Noiembril'
1716 şi o nouă urgie se abate asupr:.1
Bălăcenilor, c:>re
refuz[md ofertele•
grecilor, au preferat sc"i. se sacrific·-:-.
decât să accepte o situaţie poliLic<-t
pe care o socoteau o ruşine.
lăcenii

Lupta împotriva grecilor pentrll
::\ românilor
lui Drăghici
(fratele lui Barb~), Cn_nstan'.in Bălri~
ceanu (1764-18.,1), figura ccn mai
luminoasă de cărturar umanist al familiei. A fost oe rftnd pitar, cluc<'r,
mare agă. paharnic, mare clurer.
mare logofăt. vornic si m?.re b--m
(1825).
Iniţial a înţeles să ducă lupt~ împotriva grecilor şi otomanilor pe plan
politic. în timpul războiului austroruso-turc (1787-1792) a sprijinit k'.
d· e ocupa ţ•It:> 31
gistic trupel€ aus t nece
si alături de Ioan Cantacuzino. de
Câmpineanu şi mitropolitul Cozma
a complotat contra lui Mavrogheni.
Activitatea sa antifanariotă si antiotomană îi atral:!;e un surghiun la Castoria (1813), în timpul lui Cara,gea
independenţa rult11rală
o va duce strănf'potul

Vodă.
şi

Soriiinit de austrieci 32 , este iertat
Bălăceanu se fonsează în marea

lui operă de a elimina influenţa greacă din cultura românească. Aceast~
luptă a dus-o ca
efor al şcoalelor,
funcţie pe care a avut-o din 1815
până la moarte. Eforturilor sale con·
tinui le datorăm introducerea limbii
române în învăţăm<întul superior. în·
fiinţarea „Academiei de ştiinţe chiar
în limba româncasc;1" de la Sf. SaYa
şi numirea lui Gheorghe Lazăr ca profes:>r la această şcoalr1. Opera b:rnului Constantin J3{1l{iceanu, apreciati1
de contemporani 33 • nu este încă suficient de prcţ11it;i dl' istoric. Ea a
fost hotiirt1to2re pentn1 hrmare~ 11nei
culturi cmanri;i;itc ele tutf'la
greacă. pe care PgumPnii m<'inăstirilor
si domnitorii r;marioti vf'iau s;i o
i.mpună intdectualitiiţi[ din principatele romiîne.
Paralel cu această luptă pe plan
cultural, marele ban Constantin Bă
lăceanu duce şi o activitate politică
pentru independenţ<i şi modernizare,
alături de Radu Goloscu cu care se
incuse reştc 34 .
Sprijină -- al11turi ck Gole~:i mişcarea lui
Tudor Vh.1dimir-2scu.
Traditia familiei susţine c{1 în cleplasare3 ·sa istoric;-, de la Slatina la Bolintinul clin Vale. Tudor Vladimirl'scu cir fi fost g;izduit de Constantin
Bălilcearn 1 în cilsclC' sale dl' la Stolnici.
După 1821 devine „şeful ncmulţu
miţilorff care se opun abuzurilor camarilei din jurul lui Grigore Ghica 35 .
Iordache Golescu scrie chiar o piesă
de teatru - pamflet, în care subliniază lupta lui Constantin Bălăceanu
împcitriva corupţiei şi conservatorismului retrograd al guvernului 36 .
ln timpul alcătuirii RegJJ,lamentului Organic, se opune articolelor retrograde pe care consulul gencr.al rus
Mincialty vroia să le introducă şi refuză să semneze
procesul verbal al
comisiei de redaC'tare 37 .
El moare în 1831, la 67 ani, în
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w1•eaşi

săptămână cu toţi cei care
111 protestat împotriva dictatului ţa11Hl.)lj.

*

* *

Dintre cei patru fii ai banului, nurnai trei: Ştefan (1784-1847), Constantin (1 WJ-1858) şi Ion (179911178) au jucat un rol politic. Având
lt•meinice studii de drept, ei au aclus contribuţia lor la realizarea cadruh 1i juridic în care s-a structurat Ro111;înia modernă, cadru fără de care
1111
fi putut realiza Unirea şi Independenţa în atmosfera secolului al
XIX-lea. Având o orientare liberală,
au favorizat evenimentele din 1848,
iar Constantin şi Ion au contribuit
la îndeplinirea Unirii Principatelor,
având funcţii importante în divanele
domneşti (primul a fost ministru al
j11stiţiei logofăt al dreptăţii, celă
lalt ministru al cultelor - logofăt
;ii credinţei).

s-,-

Fiul lui Constantin. Ion Bălciceanu
(1828-1919) a intPrvenit activ şi efpctiv în procPsul de realizare al indl'pendenţei naţionale. Activitatea sa
~-a desfăşurat mai puţin în sfera politicii interne, ci în mod dominant
in cea a politicii externe, fiind unul
din cei mai importanţi diplomaţi români din secolul al XIX-lea.
în 1846 s-a încadrat alături de Nirolae Bălcescu. Dimitrie Bolintinean.u, Costache Negri, I. Ghica si C. A
Rosetti în Societatf'a Studentilor Români de la Paris39. militând pentru
rC'alizarea unor reforme progresiste
în Ţara Românească40.
In 1848 (deşi avea numai 20 de arai:)
a fost numit de locatenenţa domnească prefect de Muscel, post pe care-l menţine până la 22 septembrie41,
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fiind ultimul funcţionar al gw.vernului revoluţionar rămas în slujbă.
Trecut pe lista neagră a l-'orţii42,
se autoexilează, împrew1ă cu Bălces
cu, Niţă Magheru şi Alecu .Manu4J.
Toţi trec în Ardeal unde se alăt1.J.ră
revoluţionarilor maghiari,
ajungând
ofiţer adjutant în armata generalului
Ben44 . După înfrângerea acestuia,
pleacă in exil în Franţa.
Acolo îşi face un puternic sistem
de relaţii şi îşi conturează linia politică ce urmărea moderniz:1rea ţ<.\rii
sale şi eliberarea ei dl~ ~ub turci.
Spre deosebire de ceilalţi BălC1ceni,
d a considerat că singura putere europeană care poate asigura independenţa Ţării Romtmeşti este Franţa.
Revine in 185;) în ţară ~j duce aWturi de Ion Ghica o luptei aprigf1
pentru realizarea Unir:i. i\ fost aks
membru în ComitC'tul central al Unirii şi în Comit('tul elector.-il din
Ţara Românească
şi a subscris la
programul din 3 Martie 1857 care
prevedea : Unirea principatelor. autonomia ]or sub conducl'rea unui guVE'rn reprezentativ constituţional şi
a unui principe strein45.
Convingerea lui era cii. toate aceste obiective nu pot fi obţinute decât prin mijloace diplomatice. De aceea, în vara anului 18!J7 pleacă în
Italia unde ci1ştigă pe Cavour la cauza Unirii. apoi se stabileste în Franţa unde încearcii să convingă oamenii politici din Paris, inch:Jsiv pe Napoleon III despre necesitatea Unirii.
După această misiune revine în ţară
şi participă (printre liberalii moderaţi) la actul Unirii din 1859.
După Unire este numit prefect al
poliţiei Bucureştilor, apoi la 17 Mai
1859 i se încredinţează 0 misiune secretă46 oe lângă Cavour şi Napoleon III. Sc0pul ei principal era să obţină recunoaşterea Unirii, :;ii apoi în
subsidiar, în schimbul tJnei participări la o acţiune comună împotriva
Austriei, să obţină realipirea Buco-
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vinei. De la această misiune datează
relaţiile strânse dintre Ion Blălceanu
şi Napoleon III, relaţii care aveau să
aibe un rol determinant în făurirea
României moderne.
Revine în ţară şi este ales în Adunarea legiuitoare a ţării (1860). In
1863 pleacă într-o nouă misiune secretă, probabil pentru a pregăti opinia conducătorilor politici din vest
împotriva lui Cuza. Din 1864 încC'p-e
să ~ucă, alături de I._ Ghica şi Petre Mavrogheni 47 o activitate' intensă
de opoziţie faţă de dictatura domnească. Joacă \!ln rol esenţial în detronarea domnitorului Unirii din Februarie 186648.
După răsturnarea lui Cuza, I. Bă
lăceanu - la cererea lui Napoleon III
este numit agent diplomatic la
P~ris, cu. misiunea de a găsi un principe stre1n, etapă esenţială pe drl!lmul
spre independenţă. Ion Bălăceanu împreună cu Napoleon III şi cu ajutorul
doamnei Corbu, au ales pe Carol de
Hohenzollern. Apoi, abile manevre
diplomatice ale lui Ion Bălăceanu Ion
Brătianu şi ale generalului Da~illa
au dus la acceptarea acestei alegeri
de către Prusia şi la stabilirea planului prin care curtea de la Viena
şi Poarta să fie puse în faţa faptului împlinit.
După înscă\:Jnarea domnitorului Carol, Ion Bălăceanu se angajează într-o complicată acţiune diplomatică,
menită să coordoneze într-o strategie
comună, acţiunile de eliberare a ţă
rilor creştine din Balcani49. Pentru
aceasta pleacă într-o misiune specială în Grecia (1867) şi apoi preia postul de agent diplomatic al României
la Istambul (1870).
Căderea lui Napoleon (1870) s~rpă
tot sistemul lui Bălăceana. El refază să accepte o no10ă linie, Iniţiată
de domnitor, C'are axa eliberarea ţă
rii pe sprijin11I Prosiei şi se avântă
într-o serie de acţiuni care duc la

o ruptură de aproape cinci ani între
el şi coroanăso.
. ln 1875 . intră în jocul complicat
dmtre partidele conservator şi libe·
ral, mijlocind venirea la putere a liberalilor. Ajunge ministru de externe (1876) şi apoi ca agent diplomatic al ţării la Viena (1876-1882), preia misiunea delicată de a obţine recwnoaşterea de către Habsburgi a independenţei României faţă de imperiul otoman, reluând firul început de
Aga Constantin Bălăceanu, atât de
brutal întrerupt cu două veacuri mai
înainte. Obţine aceast.1 recunoaştere,
cu toate tensiunile provocate de răz
boiul din 1B77-'78, pacea de la San
Stefano şi cea de la Berlin51 · realizează ridicar0a agenţiei dipl~matice
de la Viena la rangul de legaţie, fiind primul diplomat din istoria României investit cu titlul de ministru
plenipotenţiar52 ;
începe negocierile
dificile pentru soluţionarea chestiunii
Dunării şi obţine recunoaşterea ridicării României la
rangul de regat,
toate probleme şi etape pe drumul
glorios al independenţei şi afirmării
noastre în politica europeană.
Şi-a continuat cariera la Roma
(1882), apoi la Paris (1884), la Constantinopol (1886) şi la Londra (18g3),
„reprezentând astfel tara cu dibăcie
şi strălucire în maril~ capitale europene•s3.
Cl!l el se termină şirul de Bălăceni
care consecvent au luptat cu armele,
cu subtilităţile diplomatice şi prin
cultură, pentru supravieţ\!lirea neamului nostru, independenţa şi prezenţa sa pe scena istoriei.
Verii săi, Constantin şi Ion de la
Stolnici, au luptat ca voluntari în
războiul din 1877-'78,
iar fiul 11.ui
Constantin, Grigore, a luat parte, ca
voluntar, la campania din l!H3 şi
apoi, în calitate de comandant al batalionului de tracţiune automobilă
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h 111 • lângă marele cartier general al
la
holul din 1916-1918, astfel încât

1111111 •i a II-a (a lui Averescu),
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Bălăcenii al:l continuat a ifi prezenţi,
până la urmă, în lupta pentru neatârnare şi unire a tuturor Românilor.

O TE
•deanu C., Aga Constantin Bălă cea
Politica Ţării Româneşti cu lmpără
ll·t H1•rmanică, Buc., 1901, pg. 8-12 .
.,il. Greceanu, Genealogiii1e documen1111· ulc familiilor boereşti, Buc., 1913, v.
11 1'11 !J6-98. Hrisoavele se află î n arhiva
11 lllt •unu - Stolnici.
111·isoavele prin care Con!>t. Hrinco' .11111 î ntăreş te stăpânirea lui D răgh ici pe
11111 11 nturile de la Stolnici, Săpata şi Li1 l.1 1704, 1713, se află în arhiva Bălăcea111 Stolnici.
• C. Obedeanu, Op. cit„ pg. 8-12.
„Uaniilo" Cronica, Ed. Dancic Agram,
i 1•111, pg. 110-11 2.
• 't. Greceanu, Op. cit., pg. 91, B. P.
11 1• lli•u, Etymologicum magnum Rouma nie,
111 rv. pg. 2963 ; C. Obedeanu, Op. cit.,
c lb

llH

11

111 fi
I .uccari, Copiusa Ristretto dcgli anm11i

dl Hagusa - Veneţia 1605, pg. 72
Sl. Grecea n u, Op. cit., pg. 110.
'-il. Greceanu, Op. cit., pg. 114.
11 1 Cronica Rălăcenea5că în I. C. En gel,
t t r hichte der Moldau und Walachci,
11.11'1 . TI, Ed. Gebauer Halle, 1804. pg. 87.
11 Gh. Şnicai. Cronica Român ilor ş i al1111 popoare, Iaşi, 1833, T. III, pg. 113 ;
I
Kogăl ni cea n u,
Cronicele Româ niei,
1111pr. Naţ. , Buc. , 1872-'74, T. III. pg. 154.
11 Gh. Şincai, Cronica Românilor şi a l11 I'. Haşdeu, Op. cit., IV. pg. 2985
şi
I N'C'culce, Letopis eţ ul Ţării Moldov<'i, So' 1·11. Buc., 1894, T. II. pg. 20.
11 Sulzer, Geschichte des Transalpinischen
Uncions., Ed. R. Grafer, Viena, 1781-'82,
p
164 : Gh. Şincai, Op. cit., III, pg. 113 ;
I C. Engel, Op. cit., partea a II-a, p g. 84.
1
~ 1n locul lui Matei Cartac uzino.
1
~ C. Obedeanu , Op. cit., pg. 17.
M St. D . Plesia, Doi mari diplomaţi : Şer
h11n Cantacuzino şi Constantin Brâncovea1111, J;!uoureşti, 1980, pg. 135-164.
11 [ . G. !Engel, Op. cit„ partea I, pg. 330.
10 I.C. !Engel, Op. cit„ p artea I, pg. 330;
I'. Şerban, C. Brâncoveanu, Edit. Tinerel11lui, 1969, pg 29-30.
19 Probabil otrăvit de cei care în frunte
• lt stolnicul Constantin Cantacuzino consid1 rau primejdioasă politica antiotomană
t rlomnitorului.
Diploma respectivă se află in arhiva
11, lăceanu - Stolnici.

'o

2 1 In stema sa introduce, ca simbol al
atitudinii sale antiotomane, un
„dextrochere" ş i un cap de turc tăiat ~vezi şi
D. Cernovodeanu, Ştiinţa ş i Arta lleraldică
în România),
Edit. Ştiinţ. şi Enciclop.r
Buc., 1977, pg. 588-589.
22 S-a susţin'Ut fără probe că Bă
lăceanu râvnea la domnie. E mai probabil că voia să co n ducă ţara, ca tutore nl
cumnatului său.
23 St. Greceanu, Op. cit., pg. 119.
24 I. C. E ngel, 01>. cit., pg. :141-342.
2s Şincai Gh., Op. cit., III, pg. 153-163.
26 Inclusiv viile de la P iteşti care trecîn stăpâ ni rea lui Brâncoveanu .
21 Documentul de instituire
al ace~tel
sub venţii se află în arhiva Bălăcennu Stolnici.
28 E .Hurmuzaki,
Documente privitoare
la Istoria Românilor, Buc., 1876, v. VII.
pg. 24-26.
29 G. I. Ionnescu-G ion, Istoria Bucureş
tilor, Soceou, Buc., 1899, pg. 219 şi A. D.
Xenopol, Istoria Românilor, Iaşi , 1896, v_
IX, pg. 2fi.
3o I s-a reproşat în special fraza
„Dea
Dumnezeu, mai bine să vie Nemţii să ne
scape de greci", care a pecetluit ruptura
dintre neamul Băl ăce nilor şi fanarioţi.
31 In arhiva Bălăceanu Stolnici se află atestatele de mulţumiri ale comnndamentului imperial austriac pentm sprijinul dat.
32 Ion Ghica , Scrisori către Vasile Alecsandri, Edit. Cultura Românească , Bucureşti, 1910, scri s. Ul, pg. 63-64.
33 Pentru detalii, vezi I. Ionaşcu , învă
ţământul superior î n Bucureşti şi Ideologia luministă înainte de 1821, Buc., 1931,
v . III, pg. 129-145 ; V. A. Ureche, Istoria
Şcoalelor, Buc., 1901, v. II, p g. 162~163 ;
E. Grigoroiu, Istoricul Academiei Domneşti
de la Sf. Sava, 1E d. Didac. şi Pedag., Buc.,
1978, pg. 135-149 ; E. Milicesou, Gh Lazăr, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1982, pg. 197,
200, 205, p g. 219.
34 Fiica sa Marghioakl se căsătoreşte cu
Iordache, fiul lui Radu Golescu.
35 Istoria României, !Edit. Acad. Rom.,
1964, v. III, pg. 879.
36 Piesa intitulată
„Barbu! Văc ărescul
vânzătorul Ţării" a fost reluată i n Bucureşti la Teatrul Naţional in 1982.
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ttuc., 19154, pg. 4Ş.
38 Ide'1!.
E vorba de logofătul Câmpineanu, banul Văcărescu şi vornicul Crisoscoleu Br-ezoianu. Sugestia lui Marx că
a fost asasinat din ordinul Tarului
nu
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39 C. Badea, Lupta românilor pentru unitate naţională 1834-1849, Edit. Acad.
R.S.R., Bucureşti, 1967, pg. 78 şi urm.
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Buc., 1979, pg. 190.
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IV, Bucureşti, pg.
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fică, Bucureşti, 1970, pg. 284.
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49 Al. C. Sturdzu, La Terre et la Uace
Roumaines, L. Laveur, Parb, · 1904, pg.
S3:J-534.
50 V. Maciu, Memorialistul Ion Bălăcea
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tantinescu-laşi,
Edit. Acad., Bucureşti,
t9G5, pg. 450.
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5 V. Maciu,
Diplomaţia rom~nească şi
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1977. pg. 306--312.
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Les Bălăceanus et la lutte
pour l'independcnce
Rf:SUMf:
En ernployant des documents qui se
trouvent aux archives de l'f:tat et des do.cuments per.~onnels, l'auteur presen~ la

place et le role des boyards de la familie
de Balaceanu le long de l'histoirc.
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SEMNIFICAŢIA UNOR INFORMAŢII EPIGRAFICE
DIN ULTIMELE DECENII ALE SEC. AL XVII-LEA,
DE LA MONUMENTE DIN ARGEŞ,
PENTRU ISTORIA POPORULUI NOSTRU

CONSTANTIN BĂLAN
l.onă
şi

cu -0 îndelungată tradiţie de
de continuitate în aşezările
h 1 cursul superior al Argeşului,
tl Râului Doamnei, Bratiei, Râului
I'• rHului, Argeşelului şi al Dâmboviţei,
I 1 bătută de căi străvechi de legă11 1r l ce au facilitat raporturile eco111 11nice şi culturale ale locuitorilor
I 11 diferite centre ale Ţării Româ111•. li cu Transilvania, Argeşul con1•1vt"1 însemnate vestigii de interes
I Iorie local sau general. De la acelea
p 1 trate în vechile capitale ale staI11lt1i, la Curtea de Argeş, la Câmpult 111g şi până la piesele ce provin din
w trele de locuire de odinioară ale
d1 gătorilor şi stăpânitorilor locali
111 aie megieşilor satelor, unele 1parent lipsite de o semnificaţie de01 •bită ne aduc mesaje ce fac p01 hilă înţelegerea în mai bună măsu1 a unor aspecte din realităţile so' Io-politice a lumii Evului de mijloc
1ornânesc.
ercetările formularelor unor texte
I q>idare din domnia lui Mihnea al
111 -lea Radu ~ 658 martie 1659
11 >iembrie)1 văde te indubitabil analo ia şi chiar similitudinea acestora
111 cele din domnia Viteazului său
naintaş, făuritor al unirii politice a
'l'ransilvaniei şi Moldovei cu Ţara
Homânească la 1600, al cămi nrune
11 lo Mihail voievod" va fi adoptat de
Mihnea al ill-lea ca un simbol in
•1ţi'1

pregătirea şi desfăşurarea programului politic de luptă antiotomană .

lntr-o atare alcătuire a fost dăl
tui tă în piatră la 1659 octombrie 10,
inscripţia de pe monumentul lapidar
ridicat la Vlădeşti de ,,Porămbul,
Dobra, Iancul" ş.a. „vă dni Io Mihail
voevod"2 sau pe acela de la Nămă
ieşti înălţat prin grija lui Udrişte
Năsturel şi familia sa, în 1659 mai 5,
însă
prin preocuparea lui Vlaicu
cl~ic şi Dumitra cu copiii lor ş.a.3,
formulărv ce-şi găsesc aproape o identitate în vestigiile lapidare aparţi
nând domniei lui Mihai Viteazul.
Avem în vedere cu deosebire pe cel
aflat în Podgoria Vălenilor - Călineşb
din 1597 iunie 12, conservat aeum
la Muzeul Goleşti şi pe cele de la
Rădeşti, Slobozia - St9eneşti sau de
la Subeşti - Câmpt,ilung.4
Utilizat m ai întâi în c;ictele elaborate de cancelaria domnească, numele de „Mihail voevod" introdus. în titulatura lui Mihnea al II!-lea Radu
s-a putut răspândi:' şi în unele inscripţii din zona Muscelului atât cât
se poate desluşi din materialele epigrafice ce ni s-au păstrat până în
prezent şi datorită fapt1.:1lai că
voievodul a întreţinut raporturi ca
principele Transilvaniei, Gheorghe
Rak6czi al III-lea, prin culoarul de
legături străvechi ale localnicilor cu
ţara româ nească de la nord de Car-
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paţi, ce ducea de la Câ mpulung la
Dragoslavele Rucă r
Podul
Dâmboviţei - Bran. Pe această cale
informaţiile despre planurile făurite
de Mihail al III-lea Radu puteau fi
mai lesne cunoscute locuitorilor Muscelului, parte din ei participând, fără
înd0ială, şi la oastea voievodului.
Ţinem să relevăm că din cercetă
rile sistematice efectuate de noi în
judeţele Olteniei, ·În acela al Oltolui
şi în vechiul ţinut al Argeşului ates tarea în inscripţii a lui Mihnea al
III-lea Radu cu n umele „Io Mihailu
voievod", figurează numai în reprezentarea votivă de la edificiul din
Râmeşti - Bălăneşti,
oraşul Horezu,
Vâlcea, unde portretul său este infftţişat lc'\ngă acela al înaltului ierarh
Ştefan,
chipuri pictate în 16581659.5
Voievodul, prezentat în Letopiseţul
Cantacuzinesc ca fiind „credincios
turcilor" - ca de la inima lor6 s-a ridicat, cum se cunoaşte l a luptă
împotriva Porţii sprijinindu-se pe
oşteni din vechile corpuri de oaste
ale seimenilor şi dorobanţilor7, pe alţi
slujitori recrutaţi din rândul megieşilorj satelor.
!Planurile sale îndrăznete nu au
;putmt lfi însă înfăptuite i~ împrejorările politice ale vremii şi în condiţiile opoziţiei făţişe a marii boie:rimi, ml!llţi dintre fruntaşii acesteia
plătind cu viaţa cutezanţa de a riu
fi susţinut carnpania anti-otomană
iniţiată de domn şi mai ales de a -l
fi pârât la turci8.
Dificultăţile pe care le-a cunoscut
ffara Românească, mai ales din toamna anuh1i 1659, când oştile turco-Uitare au. pătruns adânc până în teritoriml r.I'ransilvaniei, şi apoi în 1660
în timpul destitl!lirii din scaun a l'ui
Gheorghe Ghica, atonei se făureau Ja
Poartă chiar planuri pentru numirea
unui Beglcrbeg la cârma statului de
la nord de Dunăre, au exercitat un
p uternic impact şi asupra ţinutului

Muscelului ca zonă de contact C\l
Transilvania, prin căile de la plai.
Pe aici aveau să pătrundă în anii
care au urmat şi detaşamentele ce-l
însoţeau pe Constantin Şerban, in
încercarea lui de a relua domnia împrejurări ce au prod4s tulbură~i In
viaţa populaţiei.

Indirect, mai multe vestigi i epigr afice aparţinând vr emii de du pC1
înlăturarea lui Mihail al III-lea Radu
din Ţara Românească , şi anume din
1659 noiernbrie,1660, 16Jl şi cL n anii
următori a p ar ca o formă de~iberac Ct
de manifestare a prezenţei unor grupuri de locuitori dintre megieşii !>:.telor muscelene, In spiritu l Ladiţii
lor şi obiceiurilor în care a 1 \ieţu t,
după evenimentele dramatice - oşti,
jaf 1ri şi robiri - cărora le-~1u s11pra vieţu it.
Monumentele lapidare la care ncrcferim sunt înălţate cu deosebire
din domnia lui Grigore Ghica (16 GO
septe.(Obrie 16 - 1664 noiembrie), ;a
Cetăţeni 9 , la Albeşti 10, la Poienărei 11
- Corbi, la Cârstieni2 - Călineşti,
la Câ mpulung13, la Vrăneşti 14 - Că 
lineşti, la 'I'opoloveni 15 ş.a. locali tă ţi
numărând până la 1664 peste 20 de
asemenea rnărturii săpate în piatră 16.
Din 1661 august 13 se păstrează la
Topoloveni şi un vestigiu lapidar ridicat de reprezentanţi ai comunităţii
catolice 17 , în viile din preajma vechiu.
lui târg al Cârcinovului.
Unele dintre acestea sunt ctitorite
de dregători 1e, de slujitori domneşti 19,
de neguţăt()ri20 ş .a.
O inscripţie înscrisă pe un aseme·
nea monument cu aportul lui Manea,
Boga, Gorcea, Calea, :yota ş.a. şapte
locuitori musceleni posibil din
Câmpulung,
loc unde se păstrează
piatra în cauză, datând din 1661 septembrie 14, prin urmare din domnia
lui Grigore Ghica, îi conferă voievodului, înscăunat cu un an mai înainte prin stăruinţa postelnicului
Constantin Cantacuzino21, atributul
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nemaiîntâlnit în alte surse epil{rafice - de nastavniţealiu22, adică
1h• aşezător, el fiind considerat ca un
11ou întocmitor al ţării, după vremuri le tulburi ce-i precedaseră domnia.
Termenul nastavniţealiu exprima
ill'sigur, opţiunea faţă de voievodul
111scăunat acum a unei părţi a boierimii şi a ţării, în frunte cu Cantaculinii, cei care reuşiseră să scape pri~oanei lui Mihnea al III-lea Radu ~i
1·are, odată cu instaurarea domniei
< ;hiculeştilor sperau într-o cârmuire
L1vorabilă familiilor lor23.
Numirea
:u:cstora în fruntea Tărilor Rom[mc,
după Mihnea al III-l~a - Gheorghe
<;hica a ocupat scurt timp scaunul
Moldovei - din 1658 martie 3 I li59 noiembrie 3 şi apoi pe cel al
Principatului Muntean de la 1659
11niembrie 20 - 1661 septembrie 1,
11rmat de fiul său Grigore Ghica, a
fo<;t privită pe deplin justificat de
('Mre istorici - ca o etapă de preL111ariotism - Poarta Otomană fiind
i11teresată să exercite un control mai
riguros şi să supravegheze mai în11L•aproape situaţia din principatul de
la nord de Dunăre, după eveniment de ce avuseseră loc aici24.
Cu câtă prudenţă au întâmpinat
ordinea politică ce se instituia în ţa
r;'i o parte dintre marii boieri şi famaliile acelora care suferiseră prigoniri în timpul lui Mihnea al III-lea
!oii care nu fuseseră nici în bune raporturi cu Cantacuzini se poate destui şi de asemenea dintr-o informaţie
Ppigrafică musceleană. Avem în vedere un text păstrat la ctitoria influentului dregător Pîrvu marele vistier, de la Vlădeşti25, boier despre
C'are cronicarul Radu Popescu releva
c;'i fusese „ştiut la Poartă ~i mutafarac:a
impărătească"26.
Tăiat însă către sfîrşitul lunii iulie 1658, în tabăra de la Gura Teleajenului, înainte de începerea campaniei oştilor turceşti şi tătărăsti la
nord de Carpaţi, după ce destăinuise

EPIGRAFICE

69

planurile de luptă anti-otomane ale
lui Mihnea al Ill-lea, el avea să fie
înhumat în 1660-1661 la ctitoria sa,
prin grija soţiei lui Anca, în vremea
ocupării scaunului ţării de către Grigore Ghica.
Lectura inscripţiei de pe lespedea
sa mormântală poate stârni - la prima vedere - mirarea cititorului, deoarece în text se arată cu limpezime
că cel ce-şi găsise locul de veci aici
fusese sfârâmat de „Mihnea vod(ă),
pre bună dreptate", în vremea „cându au trecut hanul cu turci, cu că
zaci, dă prădau Ţara ungurească
leat 7166" (1658)27.
Justificarea uciderii lui Pîrvu Vlă
descu prin formularea - pre bună
dreptate - pe o lespede aşezată în
propria-i fundaţie şi de soţia sa şi
mai ales după cc voievodul pe care
el îl pi'm"ise turcilor se făcuse vinovat de trădare faţă de Poartă, stă
mărturie poziţiei adoptate de urmaşii
puternicului boier de a accepta formal viabilitatea hotăr<"irilor domniei.
Faptul este explicabil dacă avem în
vedere că după uciderca marelui vistier, din porunca lui Mihnea al IIIlea bunurile casei acestuia au fost
confiscate pc senma domniei2B şi că
voievodul ce era înscăunat - Grigore Ghica cm sprijinit de Constantin Cantacuzino, faţă de care, atât
Pfirvu Vlc-1dcsrn C<it şi alţi fruntaşi
ai boierimii avusescr;'i o atitudine ost.ilt192_
Neav;"md o lectură exactă a formularului evidenţiat de noi de pe
piatra mormântală a fondatorului lă
caşului de la Vlădeşti, N.M. Vlădes
cu apreciind că textul releva că marele vistier a fost ucis „pre grea nedreptate", nu a putut sesiza sensul
exact al informaţiei epigrafice ~su
pra căreia ne-am oprit.
Consideraţiile sale în leg;'itură cu
unele· cumpărături .de bunuri şi proprietăţi efectuate de soţia fostului
mare vistier, Anca şi fiii ei Constan-
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tin şi Şerban, în vremea Ghiculeşti
lor30, trebuie raportate, cu deosebire la faptul că urmaşii lui Pirvu
Vlădescu erau atunci la începutul ascensiunii lor, primul având să ocupe
dregătoria de spătar iar cel de al doilea pe aceea de postelnic, deci pe poziţii de pe care cu greu se puteau aduce prejudicii domniei.
Nu trebuie uitat că în domnia lui
Grigore Ghica - a acestui aşezător
sau întocmitor de ţară, cum era privit de o parte a boierimii, ca urmare
a înăspririi raporturilor dintre fruntaşii grupării boiereşti s-a declanşat
făţiş, din iarna lui 1663 conflictul
dintre Leurdeni - Băleni cu Cantacuzinii, conflict ce a avut implicaţii nu numai pentru situaţia clasei
stăpânitoare, ci chiar
pentru viaţa
politică a statului31.
Dacă ar fi să mai invocăm ş1 mformaţia epitafului de pe mormântul
postelnicului Constantin Cantacuzino, de la m-rea Mărgineni, care relevă că acesta „ar fi putut trăi de
nu l-ar: fi doborât pizmaşii"32, am putea ·înţelege mai exact sensul şi tendinţele frământărilor din rândul marii boierimi, frământări şi conflicte
ce aveau să se extindă de-a lungul a
mai bine de două decenH.

În acest context de fapte se inteformularul înscris pe mormântul lui Pîrvu Vlădescu, ce reflecta starea de spirit existentă în unele
familii ale boierimii la venirea în ţa
ră a lui Grigore I. Ghica.
Cum trebuie înţeleasă atunci apariţia tot în mediul muscelean a epitetului nastavniţealiu atribuit acestui
voievod ? ·Explicaţia credem că poate
fi găsită în interesul manifestat mai
ales de orăşenii din Cîmpulung de
a apela la domnie în vederea apă
rării vechilor privilegii, aşa cum atestă documentele şi inscripţiile din
domnia lui Matei Basarab 33 sau a lui
Gheorghe Ducalţ.
Ţinând seama de însemnătatea şi
rostul din punct de vedere al vieţii
economice a culoarului de raporturi
menţinute de Ţara Româneascr1 cu
Transilvania pe la Cîmpulung
Dragoslavele - Rucăr - Bran, însuşi voievodul Grigore I. Ghica avea
să ctitorească în 1661 un lăcaş la
Dragoslavele, unde nu întâmpliito~
era ispravnic „Ghica schilerul"3s.
Iată dar, cum unele aspecte din istoria locală pot fi corelate cercet[mi
trecutului patriei noastre în ansamblul său şi acestea nu sunt singurele,
studii viitoare av<înd a pune în evidenţă noi date.

grează şi

:\'OTE

domnia voievcdului cf. şi M.M.
A.N. Beldeanu, Mihnea al 111lca (1658-1~9), Bucureşti, 1982.
~ Textul în I. slavonă în cepe cu formula „Văzdvije sia... vă m(o)Jbu._ vă dni Io
Mihail voevod. Molenie rabi b(o)jiu, PorămbuJ, Dobra Iancul, Sta(n)cau Ji.a. ( =
S-a ridicat aceasta„. in ruga„. în zilele lui
Io Mihail voievod. Rugăciunea robului lui
Dumnezeu ... ).
3 Textul formularului precedat de o invocaţie simbolică în redacţie slavonă continu.ă astfel „Văzdvije sia•.. vă molbu i vii
pobvato... vă dni Jo Mihail voev(O)d..:·,
(=S-a ridicat aceasta„. în ruga şi lauda.„
în zilele lui Io Mihail voievod„.).
1

Pc::n~ru
şi

Popescu

4 Cuprinsul formularului este „ Văz(d)
vije se... vă molba i v.ă pohval(a) ... vă dni
bt~a)l:ocestrvago i H('rist)uliubivomo g(ospodi)nu naşom, Io M"mai voievod. M(o)lfe)nic raba... Gherghina i Stanca i Stan i
Neacşa •.. ", ( = S-a ridicat aceasta„. în rug·J şi în lauda.„ în ziJ.ele binecinstitorului
şi de Hristos iubitorului, domnul nostru, Jo
Mihail voievod. Ruiiăciunea robilor„. Gherghina, şi Stanca şi Stan şi Neacşa„.) pentru aceea de la Muzeul Goleşti. Jn ce
priveşte formu!arul inscripţiei de la Şu
beşti Câmpulung, ca să ne referim numai la at:este două exemple, el este "Viz(d)vije se,.. vă molbu i vă Pohvală... vă
dni Io Mihail voievod ...", (= S-a ridicat
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1• 1·11~ta... în ruga şi în lauda... în zilele
111 Io Mihail voievod), text datând de
I· ln 1600.
' ' f. AL Efremov, Portrete de domnitori
11 1>ictura ele icoane din Ţara Româneas111 „Buletinul monumentelor istorice", XL
(I 1171 ), nr. 1, p. 44, fig. 4.
• CL vol. Cronicari munteni, ed. de M.
111·gorian, studiu introductiv de E. Stă111· cu, vol. J, Bucureşti, 1961, p. 172.
I Acelaşi izvor narativ relevă că la inl 111 rea în ţară a lui Mihnea al III-lea Rail 11 oş tile turco-tătare „povăţuindu-i dorolo1m pi ş i simenii" au făcut mari jafuri
p1·t• unde nici odată răutăţile n-au umhl11t"1(ibidem).
ft Să se vadă şi cele relevate de Lia Lehr,
11hnea al III-iea (Mihail III Radu) (165814l"i9), î"n „Studii", Revistă de istorie„ XXVI
i1111:~). nr. G, p. 1161-1178; cf. şi M.M.
1'11pescu ş i A.N. Beldeanu, op. cit.
v Monument lapidar ridicat de „Stan,
I >rngomira, Rad ul ş.a. (text aflat la Colr•l'tiv ul ele Inscripţii, de la Institutul de
I .torie „N. Iorga" ( = Inscripţii Argeş).
·~ Amintind numele lui „Badea, Neaga,
,1n n" ş .a. (cf. Inscripţii - Argeş).
11 Monument lapidar ridicat de „Petru,
/.11 haria, ica" ş.a. (cf. ibidem).
·2 Insc ripţia pietrei la care ne referim
111 nţionează numele „Stan, Teodora, Standu" ş.a. (ibidem).
13
e referim l a un monument lapidar
1·r datează de la 1661 iunie 30 şi poartă
1111 mele lui „ S tănil ă , Dumitru, Stoica" ş.a.
(l'f. ibidem).
1• Vestigiul lapidar de aici pune in eide nţă numele lui „Stanciu, Ivana, Stan"
a. (cf. ibidem).
1s Monumentul epigrafie pomeneşte numele lui „Vlaicu. Ilina, Aldea" ş.a. (cf. ihidem).
16 Textele în posesia noastră (cf. fondul
Inscripţii Argeş).
n Să se vadă şi inscripţia - fragmentar
1•rd ată la I. Răuţescu, Topoloveni, Monografic istorică, Bucureşti, 1939, p. 39 şi
158 (cu foto .).
1s Astfel este evidenţiat numele lui Şer
han vistierul ş.a. (cf. inscripţia din 16611G62, de la Topoloveni, cartierul Goleştii
Badii, în fondul Inscripţii - Argeş). Un
Nan lo gofătul contribuie la ridicarea în
1662-1663 a altui monument epigrafie la
Berevoieşti (cf. Inscripţii Argeş).
19 Un Marco schilerul contribuia şi el
la înălţarea în 1660 octombrie 5 în perimetrul Câmpulungului, la Apa Sărată, tot
a unui monument lapidar (cf. ibidem, text
redat d-upă D. Butculescu, ms. la Muzeul
de Istorie a oraşului Bucureşti, nr. 12482/
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E, f. 44).
20 Avem in vedere monumentul lapidar
din 1662 febr. 14, ridicat prin grija lui
Nica Neguţătorul cu jupân'e asa sa Anghelina şi familia lor la Godeni (cf. Inscripţii Argeş).
21 în Letopiseţul Cantactizinesc se arată
cum „Gligoraşco sin Ghică-i vodă ... mersau el singur de au căzut la Costandih
postelnicul cu multă rugăciune, ca să-l facă domn, făgăduindu-se că-i va fi ca un
fiu bun şi ce-i va zice, va face" (cf. Cronicari munteni, voi. cit„ p. 182-183).
22 Lespedea parţial deteriorată, existentă
in
Lapidarul M-rii Negru-Vodă,
din
Câmpulung relevă că monumentul in cauză a fost ridicat în „ ... dăni Io Grigoraş
co (vo(e)vod i nastavniţealiu ...", (= ... zilele lui Grigora şco voievod şi aşezător ... )
- cf. Inscripţii - Argeş.
23 Cf. şi cele relevate în
Letopiseţul
Cantacuzinesc, în Cronicari munteni, vol.
cit.
24 Cf. vol. Symposium. L'epoquc Phanariote, 21-25 octombrie 1970, Thessalon iki,

1974.

Cf. N. Stoicescu, Bibliografia localişi monumentelor feudale din România, II, Bucureşti, 1970, p. 715-716.
26 Cf. vol. Cronicari munteni, voi. cit..
p. 384.
21 Textul integral, în lectura noastră este
„+ Acicea zac umedile I oase ale celui
cinstit şi I de bună rudă, Pîrvul Vlădescul
/ marele vi(s)tiiar, fecioru lu I Tod(o)ran
sluger, care l-au sfîrîmat / Mihneo::i vod(ă),
pre bună dreptate, I la Gura Teleajenului, cîndu / au trecut hanul cu turci, cu
2;

tăţilor

căzaci,

dă

prădau

Ţara

ungurească,

leat 7166 [1658)] / Şi după aceia aduse
fur(ă) oasele I de cinstita lui jupîneasa
Anca şi /puse fur(ă) aicea, întru sf(î)ntă
biseric(ă), / ce iast(e) hramul Usecnovenie,
de / aşteaptă groaznica judecată, I cu toţi
de în veac; leat 7169". Textul incomplet
şi cu unele erori şi la N.M. Vlădescu, Din
trecutul boierimei româneşti, vei comisul
Şerban Pîrvu Vlădescu, în „Revista arhivelor", I (1925), nr. 2, p. 232 ; cf. şi J.
Răuţescu, Mănăstirea Aninoasa din judeţul Muscel, Câmpulung, 1933, p. 12.
2s Cf. şi N.M. Vlădescu,
art. cit„ p.
233-234, actul din 1679 mai 19, unde se
arată că „toate" de „ale casei" lui Pirvu
Vlădescu" le-am luat pre sama domnească".
29 Cf. şi N. Jo.rga, Despre Cantacuzini,
Bucureşti, 19:>2, p. LXXV-LXXVI ; să se
vadă şi ibidem, p. LXII, relativ la atitu-

dinea lui Pîrvu Vlădescu marele vistier
de postelnicul Constantin Cantacuzino, din vremea intervenţiei lui Gheorghe

faţă
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Răkoczi II principele Transilvaniei împotri'lla slujitorilor răsculaţi, în Ţara Românească ; referire şi la N.M. Vlădescu,
art. cit., p. 230.
:>o Cf. N.M. Vlădescu, art. cit., p. 235231;.
:> 1 Să se vadă şi Istoria României, III,
Bucureşti. 1964, p. 200-201 ; cf. şi R.Şt.
Ciobanu, Pe urmele stolnicului Constantin
Cantacuzino, Bucureşti, 1982, p. 76.
32 Cf. R.Şt. Ciobanu, op. cit., p. 79. O
di<>cuţie pertinentă asupra cauzelor reale
a conflictelor dintre gruparea boierească

având în frunte pe Cantacuzini şi aceen
a Leurdenilor-Bălenilor, la E. Stănescu,
Valoarea istorică şi literară a cronicilor
muntene. Studiu introductiv,. în voi. cil
din Cronicari munteni, p. XLII şi urm
33 Amintire şi într-una
din pisaniilt
m-rii Câmpulung (cf. N. Iorga, lnscrip\i·
ile din bisericile României, Bucureşti, 1905,
p. 129--130).
3 4 Cf. Ibidem. II, Bucureşti, 1908, p. 103.
35 Cf. I. Răuţescu, Dragoslavele, Câmpu·
lung Muscel, 19'37, p.
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The autor deals with some of the
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departament

Jf Argeş - Muscel, which contribuites
to a better knowing of some aspects
of national history.
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LA 1778, DUPA MEMORIILE GENERALULUI VON BAUER
JUDEŢUL ARGEŞ

DUMITRU V. GEORGESCU
GEORGE GEORGESCU
ll'tnoriile istorico-geografice des' Valahia, tipărite la anul 1778,
1 prilejul întocmirii unei hărţi a
1111c·i pa telor, de către generalul F.
1111 Bauer, au fost adunate - cum
1 1ncredinţează la începutul lucră1
în timpul ocupaţi i ruseşti, în11 1769-1774.
I 11 acest interval, la 1773 s-a alcă111t şi catagrafia „birnicilor", în ruIL', de la Moscova.
Ikspre autorul şi cartea din care
111 t•xtras cele cu privire la judeţul
1 r ş, cităm din Analele Academiei,
li m;ltoarele :
11 111 armata lui Romanzofî care lua1• comanda armiilor ruseşti în 1770,
.. L( ăsea un inginer militar de ~ea11.1, de curând trecut în serviciul Im1. 11·it tesei.
l"riedrich Wilhelm von Bauer (el
11 tografia : Bawr) era de felul lui
:1•rman; se născuse în 1731 la Ha11.111 intrase foarte tânăr în armată
d~tpă ce sluji în timpul războiului
d1• ş apte ani sub ordinele ducelui de
Ilnmswick, trecu la 1769 în serviciul
I 11siei şi fu trimis la armata lui Ro111.tnzoff; la 1773 era numit generall1c•L1tenant şi după terminarea răsbo11lui fu însărcinat de Ecaterina care
ii aprecia cu reorganizarea Statulu~
Major rusesc şi cu executarea mai
111ultor lucrări te hnice importante
irccum canalul dintre Duna şi Nis1

tru, construirea arsenalului din Moscova şi altele.
Bauer muri în Petesburg la 1783.
Pentru istoria ţărilor noastre Bauer
rămâne o personalitate interesantă,
căci sub conducerea lui s-au făcut
primele ridicări complete ale ambelor ţări române.
Aceas ta rezultă din scrierea sa intitulată : „Memoires historiques et
geographiques sur la Valachie, avec
un Prospectus d'un Atlas Geographiques et Militaire de la derniere
Guerre entre Russie et la Porte Ottomane. Publier par Monsieur de B.**•
a Frankfort et Leipsic, 1778", formflnd un volum de 236 pagini.
Lucrarea, împărţită în 5 capitol~
este o descriere a Tării Rom âne şti,
importantă prin amănunte cc dă ;
de alte lucrări similare mai ales prin
ultimul capitol care cuprinde o înşi
rare pe judeţe a târgurilor şi satelor
<..lin „Ţara Rom ânească" . 1 )
Pe scurt, judeţul Argeş la 1778,
av<înd, 147 sate, 2 oraşe, 73 biserici,
10 mânăstiri, 2 capele, o casă de piatră, 18 st[mi, 3 pământuri şi un han,
era cuprins între văile Olt şi Vâlsan, trecând peste Olt în Loviştea
Vâlceană de pe valea Lotrului şi întinzându-se din munţii Făgăraş până mai jos de Piteşti la satul Să
pata prin care se hotăra cu fostul
judeţ Teleorman .
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În catagrafia de la Moscova sunt
numai târgurile şi satele
„birnice", înregistrate astfel :
1) - Plasa Argeş, cu 15 sate : Satul Flămimzeşti, Flămânzeşti-Ungu
reni, Brătieni, Oipăţineni, Rădăci
neni (Rădăcineşti ), Ciocăneşti (Cică
neşti), Corbeni, Areful, Albeşti, B.ucşeneşti şi Moruneşti, Rotunda, Cerbureni, Sălătruc, Udeşti (Ueşti), Căr
peniş şi oraş, Curtea de Argeş.
2) - Plasa Oltul de Jos, cu 1G sate : Cremenari, Bratia, Urşi, Bâr~oi,
Stoelesti Bădenii Dănicei, Sâmi)ureşti, Bu'ciumeni, Olanu, Câmpu-M:are, Păroşi, Murgeşti, Drăgoeşti, Ci.1ca, Vitomireşti, Galicea.
3) - Oltul de Sus cu 12 sate : Berislăveşti, Jiblca, Băbueşti, Fedeleşoi, Valea Babii, Bleşti (Bleici), V:l-

menţionate

tăşeşti, Feţeni,

Voinigeşti,

Bârseşt1,

Goleşti,

Ruda.
4) - Plasa S;'lpata cu 19 sate : Să
rna:-a, Păduroiu, Cocul, Răchiţel~,
B;.'1rbăteştii Cotmenii, Topana, Uda,
R<î,jleţul, Si"ipata, Vâlsanul, Stroeşti„

Mălureni, Bădiceni, Topliţa, Cacaleţi,
Buneşti, Zărneşti, Budeşti, Bohari.
~) ~ Plasa Loviştea cu 16 sate:
Voincasa, Malaia, Brezoi, Proiani, Că
lineşti, Robeşti, Câineni, Copăceni,
Grebleşti, Găvojani (Găujani), Brlişoara, Bumbueşti, Ţiţeşti, Spinul,
Mlăceni, Perişani.

6) -

Plasa Topologul cu 11 sate .

Şuiei, Cepari, B;îrseşti, Tigveni, Ciofr~mgeni, Alimăneştii de Sus, Alimă
neştii de Jos, Ciuteşti, Milcoiu, Izbă
şeşti,

Stoiceni.
Plasa Piteşti cu 9 sate : Băi
culeşti, Vi1lcelele, Bărbăteşti, Tutana,
Meri:şani, Borleşti, Valea Rea, Fleşti,
Budeasa, oraşul Piteşti.2)
Având 7 plase cu 96 sate şi două
oraşe, cuprinde mai puţine aşezări
faţă de cele consemnate de von
Bauer, cu indicarea văilor.
Districtul Argeş din capitolul V,
al Memoriilor, pe care îl redăm mai
7) -

jos în traducere cu fotocopii anexe
te, este cuprins între pag. 176-183
fiind înscris precum urmează :
Judeţul Argeş

Acest Judeţ se învecineşte la r:1
cu Muscelul, la sud cu Oltul ~
Teleormanul, la vest cu Vâlcea din
colo de coasta Oltului şi la nord r1
munţii Transilvaniei.
St<îna din Zănoaga -- hanul pcn
tru muntele Zănoaga lângă potce.
ce duce -în munţi în faţa malurilo1
Oltului : la vest, se găseşte un mo
nument al împăratului Carol al VJ
lea.
Cidneni - sat peste Olt cu dcm
biserici şi o trecătoare peste zisul
râu. Se vede încă pe marginea opu·
să o veche întăritură a împăraţilor
Grebleşti sat cu 14 munţi mari
şi o cărare.
Bobeşti -: sat la apus pe malul
Oltului.
Boişoara sat cu o biserică.
Găujani mic sat cu o biserică.
Stâna Olanu - han pe muntell'
Olanu.
Sărăcineşti sat.
Conac - sat cu o biserică <neidentificat).
Aşezate amândouă la apus pe malul Oltului.
Racoviţa locuinţe.
Bumbueni - sat cu o biserică.
Titeşti sat cu o biserică - , se
afhi un drum mare care merge din
zisu sat în Transilvania.
Bratoveşti - mic sat cu o biserică.
Cucoi - mic sat.
Brati - mic sat (cătun în Brato-

sărit

veşti).
Copăceni

sat.
sate sunt aşezate !n.
munţi aproape de pâraie care ieşind,
ain munţi se varsă în Olt.
Băiaşi (azi în Perişani).
Peri şa ni.

Aceste
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p 11u - cu o biserică .
Il11c· ni (azi în Perişani).
I 11 o:;i de cealaltă parte a văii,
li o veche redută imperială.
\I Im.
I li •bla.
11 ld11 ntificate)
1 t • şapte sate sunt aşezate pe val 1 1\i iaşilor, în jurul pâraielor care
ph•rd aci, înainte de a se vărsa în
•li

1·ui ul I 'ornetul l li'<'.

locuinţe

(neidentificat).
cu o mânăs

locuinţe

', 1\i nesti - sat cu o biseri că pe
drumui mare al Transilvaniei.
I 11<> ni - sat cu o biserică .
I Ir zoi ul - sat cu o biserică.
11 I ' cinci sate sunt aşezate la a111 d malul Oltului .
11rr1găneşti sat mk peste Olt.
1
11 aniş oara - mic sat in munţi .
I '1n 1şa - sat cu o biserică pe Olt.
ltoiţa mic sat aproape de locul
dt• unde izvorăşte Coisca.
lti dăcineşti - sat cu o biserică.
I ll'ri slăveşti - sat cu o mânăstire
I o capelă numită Corneluţa Manţi.
1 1 otlogeşti mic sat (sat desfiinl 1l, înglobat la Berislăveşti).
.li blea.
1

I )ue şti.

sate ·cu biserici peste Olt.
- sat cu o mânăstire .
ţeni sat mic.
Voiniceşti sat cu o biserică .
I 'I tugi - sat mic.
I ţ l eici - sat cu o biserică.
I lf\rseşti - sat.
I \â rseşti de' Sus - sat mic.
Iluda.
I luda.
remenari.
1
1'1• •i sate cu biserici de-a lungul Ol1111111

I•'
I"

deleşoiu

I 11 lui.

B.iosa.
Ciocul Corbului.
stroveni - cu o biserică .
( artier în Rm. Vâlcea).
Mareea. (neidentificat).
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Patru sate pe Olt.
Galicea __, sat mic.
M. Flămânda - sat şi mânăstire .
Stoiceni - sat şi pământ cu o biserică.

Şerbăneasca .
Bălceşti.

Corbi
Mănicioiu.

Domingerli.
Sate.
Izbăşeşti sat cu o biserică.
Milcoiu - sat mic.
Căzăneşti sat cu o biserică .
Ciuteşti sat.
Alim ăneşti de Jos.
Alimăneşti de Sus.
Dou ă sate cu biserici.
Măicăneşti sat.
Piatra - sat mic.
Ciofrângeni .
Tigveni.
Două sate cu biserici. Aceste sate
sunt aşezate de-a lungul râului Topolog şi au multe vii.
Ungureni - sat mic (azi în Bârsecţii de Jos).
Bârseşti sat cu o biserică.
Urlueşti sat.
Morăşti sat mic .
Cărpeniş sat mic.
Rudeni· - locuinţe.
Siuci - sat cu o biserică .
Schitul Vălenilor - locuinţe cu o
capelă.

Crâşma

Vlădicăi

(mitropoliei)

han.
Sălătruc sat în munţi.
Situate de-a lungul râului Topolog, .
unde se află multă viţă de vie.
Stâna Titescu.
Stâna Cioarecu.
Stâna Mare.
Stâna Botani.
Stâna Cornescu.
Stâna Cocurezu.
Locuinţe aşezate în munţi lângă râul
Topolog, pe drumuri şi poteci care ·
servesc de hanuri la trecători.
Stâna Bo.
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Stăneşti.
Stâna Rosa.
Zădureşti.
Stâna din Balina.
Patru sate aşezate pe râul Vâlsa1
Stâna Lespezi (sau Lămbescu).
Mălliceşti.
Stâna Rubiţa.
Vcîl~ele.
Stâna Florea.
Două i;ate mici aşezate pe râul Arge~
Stâna Camaral.
Găliişeşti sat cu o biserică.
Stâna Lipitoarea.
Gura
Bascov
- sat cu o biserici,
Stâna Nonesele.
Ţara Bă bana - · sat mic (azi BA
Stâna Ciocan.
bana).
Sunt hanuri asemenea cu cele dinainM. Bascov - mânăstire de piatrl1
te din care unele sunt aşezate aBascov - locuinţe.
proape de izvorul râului Argeş, altele în jurul pâraielor care se varsă Situate pe râul Bascov.
MJ Tutana - mânăstire.
aici.
Fundu Tutana - sat.
Gura Plaiului - locuinţe Cazi în
Aşezat~ deasupra celor de mai îm
Aref).
Cetatea Negru Vodă - capelă pe inte pe râul Tutana.
Gura Praşilor - pe râul Frasilor
un munte foarte înalt (cetatea PoMeculeşti sat cu o biserică.
ienari).
Valea Rea - sat mic.
Areful - sat cu 8 munţi mari şi
Incropa sat (neidentificat).
o potecă.
Piteşti oraş cu o mânăstire
Căpăţâneni sat cu 11 munţi
9 biserici.
mari şi o potecă.
Berindeşti sat.
Ţigăn[a pământ şi locuinţe.
Corbeni - sat cu o biserică.
Prumc.i. sau Prundu - sat (sat de
Bucşeneşti sat cu o biserică.
molat, azi cartierul Prundu Piteşti)
Strica - mic sat.
Situate pe Argeş.
Rotunda - sat mic.
Cărbunăriţa (Cărbuneşti) sat a
Oeşti sat mic cu o biserică.
şezat l<lngă' locul de unde îşi (ia) ari
Cicăneşti - sat mic.
originea Teleormanul.
Verneşti sat cu o biserică.
Săpata sat cu o biserică aşeza·
tă pe locul unde râul Cotmean•
Ungureni Danului - sat mic.
intră în districtul Teleormanului.
Cerbureni - sat cu o biserică.
Ricosa - sat mic.
Aceste sate sunt aşezate de-a lungul
Luca scn1 Lipia - sat cu o biseric:1
râului Argeş.
pe râul Cotmeana.
Budilnic - sat (neidentificat).
Baturoi - sat mic în acelaşi lol'
Viişoara - sat mic.
Sămara sat cu două biserici p<
Curtea de Argeş - oraş cu o mâri'tul
Ciitina.
năstire şi 6 biserici.
Valea Sasului.
Zlotu (<>rul).
Groşi.
Valea Zigoneni.
Pocanu (Roşianu).
Iaşi) (Valea Iaşului).
Trei sate asezate în lungul râului
"Trei pământuri.
Cătina.
·
Băiculeşti.
Cocul
sat
cu o biserică.
Bărbăteşti.
Richiţele sat cu o biserică.
Două sate mici cu o biserică.
Malu.
;Aceste sate sunt aşezate de-a lungul
Săpunari.
râului Argeş.
(azi în corn. Morăreşti).
Vâlsăneşti.
Două sate mici.
Tulpeşti (neidentificat).
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- - -- -- ---· - 'I. Co tmeana -

sat cu o

mcî năstire.

sate pe frontiera judeţului Olt
Olanu - sat mic.
Trep teni - sat cu o biserică.
Vitomireşti sat cu o biserică ..
Dănicei sat cu o biseri că.

111 lt1i Cotmeana, urcând
Uda -

I { ·1 rbălani.

t';î mpu Mare - cu o biserică.
I 1 l'i sate mici pe râul Crângu Mic.
I\ 1ciumeni.
I ) răgu ţeşti.

77

Două

11•sle sate sunt aşezate de-a lungul
către izvor.
sat cu o biserică.
lbj leţu sat mare cu dou ă bise1 id pe râul Vătiş man .
I 1nciurica.
'l'liranu.
I 1111 1[1 sate pe râul Vedea.
( 'iomăge şti - sat cu o biserică pe
nu 11 Crângu1mare.
'l'i mbreşti - sat cu o biserică pe
1•.tul Crângu Mic.
'ftracu.

LA 1778

Dobreşti.

Schei.
Cuca.
Trei sate aşezate pe râul Trepteni
care se varsă 5n Olt.
Stoicăneşti - sat.
Treşu sat cu o biseri că, l ângă
un pârâu fără nume nu departe
de Olt.
Urşi sat mic.
Bă.ieşti sat.
Teiul - sat cu o biserică.
Cioreni - sat mic.
Aşezate pe Olt.

NOTE :

1 Analele AR. Tom. XXXIV, Mem.
\. ist. nr. 21, B. 1912, p. 1266.
I . Ionaşcu - Despre judeţele Argeş şi

Olt în cat agrafia din anii 1773-1774, de
la Moscova în Mitropolia Olteniei, 3-4/
1958, pp. 248-292.

REZUME

ICn rezume, Le District d'Arges en
78 avait 147 villages 2 villes, 73
· lises, 10 couvents, 18 auberj (stâ111 1).
\

Il etait pris entre Olt et Vâlsan,
lcs montagnes Făgăraş et district
Teleorman a sud qui separait par village Săpata au bas du Piteşti.

DISTRICTUL DE MUSCELU 1)

\ cest district se mărgineşte la est
11 1 a celui de Dâmboviţa, la sud cu
1 1· lui de Vlaşca, la vest cu a celui
l11• Argeş şi la nord cu munţii Buze111 în Transilvania.
Podu Dâmboviţa - sat situat pe
I 11 mboviţa aproape de poalele munplor ; tot acolo se află şi Rotra Cru1 I l pentru faptul că acolo se găseşte
11 r ruce.
nucăr sat cu domă biserici, do11 1zeci şi opt de vârfuri de munţi şi
1111 tunel (culoar) care le traversează.
Dragoslavele, sat cu două biserici.
roneşti, sat mic.

Bodeni, (Bădeni) .
Slobozia, - două sate cu o biserică pe cele două malt:iri (margini) ale
D â mboviţei.

Buteni, - sat cu o biserică pe cedouă maluri ale Dâmboviţei.
Văleni,\ sat mic.
Cetăţuia (Cetăţi), sat cu o capelă
de piatră.
Ocareli - sat mic (neidentificat).
Valea Vălenilor, sat cu două biserici şi un pârâu cu acelaşi nume.
Cândeşti, Dragolineţi , Turvieni,
Bosai, Brohoi, Tătărani cu o biserică, Stirca, Căprioara; Dragoeşti le
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nouă sate situate
Di1mboviţei.

la vest de malurile

vis de

mânăstirea Goleşti.

Conţeşti, sat mic.
Davideşti, sat cu

o biserică.
Gureni, sat mic cu un pârâu.
Slăveni, sat.
Gura şura, Bogoris, Radsu, - trei
Păţeni, sat cu o biserică.
sate pe râul Suta (neidentificate).
Suslăneşti, locuinţe.
Frasin, Ciobeşti - două sate pe
Nămăeşti, sat cu o biserică de pi11
râul Copia.
tr<'i cioplită şi una de lemn.
Capu Dealului, Potu, Stulipeşti
:\ceste şase sate sunt aşezate în ltm
trei sate mici pe râul Potoc.
gul râului Argeşel.
Călugăriţa Taleniţa, Budiţteni, BoMoţăeşti, sat cu o biserică.
gaţi, sate pe râul Răstoaca.
Hârdeşti, sat.
Leordeni, CUJ o biserică.
Boizeşti, sat cu o biserică de piatr'
Tătărăi, Cacova cu o biserică.
Rădeşti, sat cu o biserică şi o mă
Vichireşti năstirc.
Topoloveni, cu o biscricc'i.
Stâlpeni, sat mic cu o biserică.
Ornuşeşti Flechiteşti,
Chilseşti,
Coteni, Piscani, cu o biserică.
trei sate mici.
Călineşti, cu o biserică.
Nitocoleşti, sat.
Cusani Câmpulung, sat cu paisprezece bi·
Brăneşti, cu o biserică.
serici şi o mânăstire cu acelaşi numi!
Văleni, cu o biserică.
Albeşti, sat cu o mânăstire şi o
·Goleşti, cu o biserică de piatră.
mânăstire de piatră.
·Ciocăneşti Valea Mare, sat.
Ştefăneşti, cu o biserică.
Voineşti, sat mare.
Izvorana Budeşti, sat cu o biserică.
Savoy - neidentificat.
Aşezate de-a lungul văii Râul Târgu·
Amara.
·Toate aceste sate sunt aşezate dea- lui.
lungul Argeşului ca şi cea mai mare Treizeci şi trei munţi .mari prin care
p<U"te la poalele munţilor care sunt trece un tunel-culoar.
Stăneşti, Domneşti, două sate
plantate cu viţă de vie, pâraie şi văi
în care se scurg, purtând numele sa- cu două biserici.
telor vecine.
Pietroasa, sat mic.
Ţigăneşti, sat cu o biserică.
Majoreşti, Albeşti, două sate.
Negreni, sat.
Cotineşti, sat cu un tunel care du·
Vieros, sat cu o mânăstire, o ca- ce în munţi - aşezate de-a lungul
pelă şi o biserică.
văii Râul Doamnei.
Rân.căciovul, sat cu o mânăstire de
Dobreşti, sat cu o capelă şi cu o
biserică.

piatră.

Mioveni, sat cu o

biserică.

Ungureni, sat mic.

Goleşti, mânăstire

pe râul Târgului, lângă satul precedent.
Ciumeşti, sat cu o biserică vis-a-

Ţigăneşti, sat cu o biserică.
Rusătineşti, Butasa, Degu, trei

sate

mici.

NOTE:
1 Acest judeţ Muscel, numără aşadar nouăzeci de numiri care se- pot identifica
·după văile indicate, pe care- sunt aşezate.
La sfârşitul secolului al XVIIl-lea şi in-

· ceputul celui de al XIX-iea erau cum se

ştie

di'1 istoriile contemporane, 121, de
sate, care apar şi pe harta austriacă a
colonel ului Spect, din 1790-1791 care se
află la cabinetul de hărţi de la Biblioteca
Academiei.
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I 1J1 ţij Gheor:ghe şi Constantin Gp11 au colaborat cu administraţia
1 1 111 ă înainte de adoptarea Regu11111•11tului Organic. 1) Constantin Go' 11, murind, la 5 octombrie 1830,
11 11111i ia parte la dezbaterile Obş1 I Adunări de Revizuire.
I11 nmintirea contemporanilor mai
11111 l, Constantin Golescu, apărea, în
111p11 I ocupaţiei ruseşti, fie ca „cel
I 11l 1i care. să apere prerogativele ţă1 , ('are să reclame ca reformele ce
11 au a se introduce să fie într-un
1111·1 curat românţsc", cum ni-l zu' 1v •a I.C. Brătianu 2 , fie ca unul ce
11111 •sta „împotriva articolelor împă111 h în Regulamentul numit Orga'' 1 " ,
um aprecia I. Heliade Rădules-

"c:h org})e Golescu a

foşt membru al
qe Revizuire a Re1il11mentului Organic, ce şi-a des111 lucrările, la 10 martie 1831, ca
"" ~n bru al Divanului judecătoresc 4 .
I 1 prima şedinţă, el citeşte discursul
1111 Pavel Kisselev, discurs pe care
I 1 pregătit, probabil, după unele_in11 .tţii ale generalului rus. Discursul,
11 limba română, publicat într-un su1•lltnent al ziarului· „Curierul Româ'"' ", din martie 1831, a fost inclus
I m „Analele parlamentare ale Ro111 niei", tomul I, partea I, Bucureşti
11100, pp. 69-91.
In introducerea discursului,i Gheor1 li
Golescu arată că românii s-au
I1 1s dintr-un „norod viteaz" şi că
I imoşii noştri „s-au bucurat de un
11vern naţional"5. Este interesant de

11! l

ştei Adunări

relevat că, vorbind despre suferinţe
le ce au fost produse mai ales de
străini asupra locuitorilor Principatelor, deşi se in:;istă an special asupra turcilor rebeli ai lui PazvantOglu, sunt pomenite şi ocupaţiile militare străine, în care se cuprind şi
cele ruseşti, fără a fi menţionate expres : „Boale lipicioase, foamete, dă
răpiinarea oraşelor d-voastră, robirea
unei părţi din locuitorii acestei ţări
de către oştii:ile cele rebele ale lui
Pazvandoglu, neuniri din lăuntru, ocu.Paţii ostăşeşti (şederi de oştiri în
ţară) ; acestea fură bătăile care-au
ticăloşit UDfl după alta aceste două
ţă,:i" 6 •
N~cesitatea
nic e văzută

Regulamentului Orgade G)Jeorghe Golescu
din neapărata treb4inţă de a preface
o administraţte vătămătoare şi din
nevoia „de a di\ ţăr.ii aşezământuri
potrivite cu starea. ei cea nouă"7. Nu
insii:;tăm, în continuar~, asuI?ra acestui
discurs, fiind cunoscut. Având în vedere, însă, că, la Complexul muzeal
Goleşti, există originalul autograf al
discursului pregătit., de Gheorghe Golescu, putem să conchidem că, înainte de prezentare în Obşteasca Adunare de R evizie, el a fost citit lui P avel Kisselev. Din ordinul acestuia,
discursul a fost aprobat aproape în
întregime, aşa cum îl redac:tase Golesc1.:.1, pentru că între orJginal şi cel
publicat există o identitate aproape
absolută.
Singurul lucr.u cenzurat,
care apare tăiat în original, cu creionul, la fila 6 pe verso, şi, care nu

http://cimec.ro

80

VASILE NOVAC

--------------- --------------------apare în varianta publicatc"1, este o
idee de mare importanţă pentru economia noastră naţională, idee pentru care militase, atât Banul Radu
Golescu, cât şi ceilalţi fii ai săi. Este
vorba de ideea dezvoltării şi apărării
industriei naţionale. Influenţat de ideile marii revoluţii franceze, Banul
Radu Golescu, la 1798, propuncînd o
reformă de organizare a Departamentului Epitropiei Obştirilor, înlocuise
patru boieri cu patni negustoI'i şi
milita, ·În acelaşi timp, pentru „lnfiinţarea de fabrici, de meşteşuguri
iscusite, împuţinarea or poprirea importaţiunii de lucruri zadarnice şi
cheltuieli deşerte"B:
Banul Radu Golescu înfiinţase, în
1799, o sticlărie în judeţul Dârnboviţa9. Moştenind sticlăria, fiul său, Nicolae R. Golescu (deli Aga), o considera, la 1 a\:lgust 1819, că „este ~i
pentru podoaba patriei şi pentru folosul lăcuitorilor, vânzându-se mai
eftin sticlele aici, ne fiind cal ea depărtată ca în Ţara Nemţeascău1o.
La rîndul său, Constantin Golescu aprecia că „mare pagubă este la
o ţară de a-şi scoate tot materialul
nefahricarisit, vânzându-l în alte ţări
cu un prost preţ"11, prop11nând „deschiderea tuturor producturilor pă
mântului şi a fabricilor"12.
La 1831, Gheorghe Golescu a încercat să introducă în discursul lui
Pavel Kisselev următoarea formulare : „măsurile opritoare importaţii a
oricărui lucru vătămător industriei
pământeneşti"1 3 . Ideea a fost scoasă
pentru că, probabil, în concepţia lui
Kisselev, această măsură ar fi dău
nat intereselor Rusiei ţariste_
Gheorghe Golescu a fost un membru foarte activ al Adunării de Revizie. 1n şedinţa din 17 martie 1831, la
discutarea capitolului 7, articolal 278,
el propune, şi se adoptă, ca termenul
de apel să fie de două luni, nu de
1111a1 4. în şedinţa din 20 martie 1831,
la dezbaterea articolului 117, privitor

la birurile asupra ţiganilor, s-a hot.i
r<"'tt numirea unei comisii din 5 for
mat<'i din: Gheorghe Golescu, Ali·
xandru Ghica, Manolache Arghiropo
lul, Manoil Băleanu şi Filip Lenş 11
La 1 aprilie 1831, Gheorghe Gole~
cu propune mărirea lefurilor fum
ţionarilor şi a militarilor ce vor faCf·
parte din miliţie 16_ Amendament11I
lui Golescu a produs vii dezbateri
S-a hotărât că, pc anul în curs. nu ~1·
pot face, dar, în anul 1832..,va p11.
tea a se urca suma lefilor p[tnc"t J.1
1OOO000"17_ La discuţia, din 7 apri.
lie 1831, asupra capitolului 5, refe.
ritor la comerţ, Gheorghe Golesc11,
apăr[mdu-şi punctul de vedere de·
mare proprietar, propune, pentru articolul 160, paragraful 5, „că pentru
bâlciuri şi târguri numai proprietarul poate să vândă vin, rachiu, carnr
'ji pâine, iar vrând această dreptatr
să o dea altuia să se tocmească cu
acela Precum se va putea învoi ; cum
'fai pentru prăvăliile, coşarele i umbrarele, de va face proprietarul la
acele bâlciuri şi târguri, să se tocmească cu negustorii". Tocmeala sit
se facă şi pentru păşunat, „iar pentru obor să nu se ia nici o plată" 18 .
Gheorghe Golescu prezintă un, proiect de lege care delimita atribuţiile
şi datoriile dintre
partea judecăto
rească şi administrativă. în introducerea, citată şi de Ioan Filitti19, pe
care o aveam în original ·În colecţia
Comprexului muzeal Goleşti, Gheorghe Golescu arăta că „pe vremea romanilor ce prin strămutare au trecut de la Roma într-această ţară, de
Ia care si-au dobândit si nume Je
români şi pe vremea domnului celui
nemuritor, Mihai Vodă cel Viteaz,
pod zice, fără îndoială, că pe aceste
doui vremi era această ţară în veacul ei cel de aur•20. El spera că ţa
ra va ieşi din veacul de fier şi va intra iar la cel de aur, cu ajutorul Rusiei, pe care o credea ca o „statorni·
că apărătoare" a intereselor rom;\-
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ra că, prin Regulamentul Or_
1 • va merge „spre drumul pre11 şi înnoirii vieţii"21. Cu toate
11•11, el observă că Regulamentl!ll,
I 11 t •n judecătorească, de care răs11 l1 •o1 din însărcinarea lui Kisselev,
1111111 tmbunătăţit: „am băgat de seaspunea Gheorghe Golescu 1111 le din cele mai neapărate tre11 11tc nu s-au însemnat, altele s-au
•1 1 1nnat cam întunecate, iar altele
111 t r •buinţă de oarece îndreptare"22.
11C'l'Ca, el pune în dezbatere pro1 t I 11 I, socotind „că, din vreme în vre111. 1ndreptându-se la cea desăvârşi1 1 luci plinire a bunelor orândueH" 23 ,
• 1• poată obţine propăşirea şi prin
I 1•rn ul judecătoresc.
I >.w;'l în concepţia lui Gheorghe
111„..,t·u, Regulamentul Organic tre11\1· îm bunătăţit continuu, pentru fii
I 11t'poţii săi de frate, el reprezenta
lf1 instrument al politicii ţariste de
1111 tiune în treburile interne ale
I 1 IH'ipatelor, un mijloc pentru boieli 111Pn reacţionară de exploatare şi
111pilnre a maselor populare. Atitudi1 1 lor faţă de Regulament era pro1111 uI ostilă şi, de aceea, ei au militat
1• 1rnanent pentru înlocuirea lui cu o
1111111 constituţie, care să asigure in1 111rnrea unui regim democratic în
I 1l11cipate.1
Concepţia Goleştilor, ca şi a tutu•11 colegilor lor de generaţie privi''""C' la Regulamentul Organic, este,
1·• larg, reflectată în Istoricul Protec_
J 11rutului rusesc în Principate si a
lrţtulamentului
Organic, pubiicat
111 „Anul 1848 în Principatele Româ111 ••24. O copie se găseşte la Bibliote1 Centrală de Stat (fond Brătianu,
p11 :het !Xbll, dos. 3 a). Al.G. Golescu
1 1tă că cele două adunări de revizie
1 u fost convocate în conformitate
1 11 vechile legi ale ţării, ci au fost
1nmpuse arbitrar, prin ordinul ge111<ralului rus, care a recrutat depui 1 l, mai ales, din sânul boierimii de
111lgină străină, fanariotă, dispusă a
I • 'p

111
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Cu toată apreciza Al.
G. Golescu, în adlolnări s-a creat o opoziţie puternică, care a iritat guvernul din Petersburg26. De aceea, mitropolitul şi un tânăr membru al adunării au fost exilaţi în Rusia27 . Regulamentul a fost adoptat sub presiunea „a 100.000 baionete rusesti si
a unui regim de teroare ... fără dis-

primi

dispoziţii străine25.

ceastă compoziţie ilegală.,

cuţie serioasă28.

o

Regulamentul, care este contrar, atât spiritului, cât şi literei tratatelor
„a dat Rusiei o influienţă de toate
zilele în administraţia interioară a
ţărilor şi un drept de acţiune... pe
care Turcia niciodată nu si l-a arogat în contul său"29 • Jocul Rusiei,
arăta Al.G. Golescu, era de a zmulgc
cele mai pre ţioase libertăţi ale ţării ,
în schimbul unor avantaje materiale,
pe care le acorda această constituţie
câtorva privilegiaţi 3D. Ca atare, Regulamentul a agravat exploatarea ţără
nimii, dublând veniturile nobilimii.
De aceea, ţăranii au protestat, prin
insurecţii parţiale, contra introducerii noilor corvezi, dar baionetele ruseşti le-au ~năbuşit31 . Chiar şi o parte a boierilor mai curajoşi au protestat contra Regulamentului, încă din
timpul ocupaţiei ruseşti32.
Al.G. Golescu formulează, în continuare, următoarele plângeri împotriva Regulamentului :
- ridicarea dreptului de autonomie pe care Poarta l-a respectat totdeauna şi este, încă, gata să-l recunoască;

- rezervarea dreptului Rusiei de
a interveni în măsurile adoptate de
guvernele şi adunările ţării ;
- trecerea poverii impozitelor asupra claselor celor mai sărace ale
societăţii, asupra proletariatului ţă
rănesc,, care nu posedă nimic, în timp
ce proprietatea [ Ul n c i ar ă, care
constituia principala bogăţie a ţării,
nu este frapată de nici un fel de impozit. Această stare de lucruri, după
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autorul memoriului, violează vechile
obiceiuri ale ţării, după care impozitele erau plătite de toate clasele
societăţii,
inclusiv de nobili şi
preoţi3 3 ;

împiedecarea liberei mutări a
prin formalităţi şi taxe vexatorii, care-i reduc la situaţia de
sclavi ai boierilor ;
-----. dublarea corvezilor şi altor obligaţii, fără a le acorda o mai mare
bucatil de pământ în arendă, ceea ce
aduce prejudicii ţăranilor, făcându-le
situaţia intolerabilă ;
- împărţire a inegală a impozitelor chiar asupra ţărănimii însăşi, ele nefiind proporţionale cu veniturile contribuabililor, care constau
într-o capitaţie uniformă, neconform;'\. cu numărul vitelor şi al braţelor
de lucru;
- restrângerea puterii politice la
un cerc restrâns al aristocraţiei privilegiate şi corupte (în Valahia nefiind mai mulţi de :J OOO alegători),
în timp ce burghezia este privată de
orice drept politic, precum şi stabilirea, între clase, a numeroase distincţii în privinţa drepturilor civile ;
- înserarea -în Regulament a obiceiurilor sistemului fanariot, în loc
de a ţine seamă de vechile obiceiuri ale ţării, care n-admiteau, de
loc, o ierarhie privilegiată şi care nu
recunoşteau, în fapt, gradele decât
ca funcţii publice, conferite titlurilor neereditare34. Intr-un cuvânt,
conchide Golescu, Regulamentul a
coborât nivelul moralei publice şi a
împiedecat „dezvoltarea prosperităţii
-

ţăranilor

ţării "35.

,,Astăzi, arăta Al.G. Golescu, poporul român s-a ridicat în masă pentru a sfâşia, în sfârşit, acest Regulament, care a fost nenorocirea ţării,
şi asupra căruia el n-a fost niciodatA chemat să-şi dea avizul său" 36.
Când la 1837, Adunarea a protestat, aproape în unanimitate, contra
acelei părţi de Regulament, care con-

ferea Rusiei dreptul de veto asupra
deciziilor corpurilor legiuitoare, Poarta a ameninţat să exileze pe toţi deputaţii, aşa cum a făcut-o cu I. Cîmpineanu. Turcia, demonstrează Al.G.
Golescu, n-a avut niciodată drept de
veto asupra deciziilor adunărilor
noastre legislative. în sprijinul afirmaţiei sale, el citează hatişeriful din
1834, referindu-se, printre altele, şi
la articolul 8 al acestui hatişerif, care stipula clar : ,,Cele două Principate au toate drepturile unei legislaţii independente"37.
în concluzie, Al.G. Golescu cere
guvernelor Europei să-şi ofere arbitrajul în chestiunea Principatelor, să
facă o anchetă solemnă
pentru a
constata originea şi natura protectoratului rus. Se va recunoaşte, astfel, că protectoratul n-a fost niciodată sincer, că el a fost impus Turciei şi Principatelor şi că, după 17
ani, el n-a fost în mâinile diplomaţiei ruse, decât un instrument de corupţie, de aservire şi de împiedecare „a întregii dezvoltări morale şi
materiale a naţiunii moldo-valahe" 38 •
El cere Franţei să ia iniţiativa în
această chestiune, să proclame sfinţenia cauzei noastre şi să intervină
pe lângă Turcia ca să ceară Rusiei
evacuarea Principatelor şi să ne lase
să ne facem noi, înşine, constituţia,
în conformitate cu hatişeriful din
1834, care ne acordă dreptul deplin
de autonomie"39.
Alexandru G. Golescu reia critica
Regulamentului Organic în două memorii : Memoriu statistic asupra
Principatelor Moldovei şi Valahiei
şi Memoriu asupra intervenţiei ruseşti în Principatele dunărene şi asupra consecinţelor sale pentru liber~
tăţile interioare ale acestor provincii.
în primul, AL G. Golesct:l arată că
Adunările noastre legiuitoare erau
compuse din boieri şi deputaţi din
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11Le clasele

sociale, ceea ce de' 11111s tre ază că, „pentru Principate,
1t mocraţia nu este copiată de nică1 1 ••• ea este, mai ales, o chestiune
li tlrept şi amintiri istorice"40, dar
''I 11lamentul impus de Rusia a res' 111s drepturile politice la numai
100 boieri41. Cifra aceasta contrazi11firmaţiile lui anterioare, ca şi
11' ce vor urma, privind numărul
111 g11torilor.
·
r11 nl doilea memoriu, reluând, mai
11• lnrg; critica Regulamenh1lui, Al.G.
111! •seu arăta că , prin manifestul din
11 Iulie 1848, chiar Rusia considera
• trebuie „îmbunătăţit" şi chiar
111udificat ici şi colo 42 ; dar că vrea
11 facă tot su b apăsarea ocupaţiei
I 11 acelaşi mod în care a procedat
111 \ial43_ Dacă Rusia va avea mână
1111•ră , se vor învenina relaţiile din1r 1• clase şi se va provoca o nouă re111 lţie 44_

C:oiescu reia argumentarea că, în
~111· hime,

erau reprezentate toate cla111 • sociale în adunări şi preciza că,
• lt nr, pe vremea fanarioţilor nu se
r 1·.-au schimbări constituţionale, fă
' 1 convocarea corpurilor legiuitoa11 45. Din 2 500 OOO de cetăţeni, în alt 1 l'ri, doar 70 de familii au cuvân11 ll hotărâtor, pentru că din 42 de
iii putaţi, 20 sunt aleşi de marii boli l'i dintre ei., iar alţi 3 sunt numiţi
I·•• vi aţă din înaltul cler, care provi11• tot din marea boierime. Deci 23
11• deputaţi, ce formează majorita11• 1 Adunării „nu reprezintă decât
fi de familii hoieresti"46. Restul de
IU deputaţi se aleg ·de micii boieri
11• prin judeţe. !n cazul când dom11 11l este câştigat de Rusia, el poate
1re să se adopte legi potrivnice li1H• rtăţilor ţării, iar, dacă are veleiI 1ţi de independenţă, îi crează o pol~le în Adunare şi -l schimbă, ca pe

Alexandru D. Ghica 47. Cum ţăranul
n-are drept de vot, împilarea lui
creşte, mai ales că nici comerţul şi
nici industria nu-s reprezentate în
Adunare . Reprezentarea lor, poate,
ar face posibilă stăvilirea împilării
ţăranilor. ,,!n rezumat, conchide Al.G.
Golescu, Regufamentul Organic, operă a câtorva boieri aleşi de către
Rusia, n-a avut în vedere nici interesele ţării, nici chiar acelea a celor 3 OOO de boieri, pe care el i-a
constituit în mod legal" 48. întrucât
domnul este supus presiunilor Ruşiei, „numai naţiunea, dacă i se dă
mână liberă - crede Golescu - poate pune capăt acestei stări de lucruri "49. Dar, pentru aceasta, Al. G.
Golescu cere intervenţia cabinetelor
europene. Pentru revizuirea Regulamentului, având în vedere că este o
treabă pur internă a Principatelor,
el solicită să se facă de către o „Adunare naţională, reprezentând toate
clasele naţiunii", ca fiind „singura
competentă 'îr1 această materie".50. Deoarece Turcia n-are putere să se opună Rusiei, Al. G. Golescu cere cabinetelor occidentale s-o ajute, pentru ca Rusia să înţeleagă că Europa
este gata să ajute Poarta şi cu vocea şi cu braţu1s1 _
Regulamentul Organic, abolit şi ars
la 1848, reintrodus prin forţa baionetelor ruseşti şi turceşti, nu va fi
definitiv înlăturat decât odată cu unirea Moldovei cu Ţara Românească,
prin reformele înfăptuite în timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cl!lza. La
înlăturarea lui, ca şi la întreaga luptă pentru realizarea umli stat românesc unitar, democratic şi independent şi-au adHs o contribuţie preţi
oasă şi Goleştii din generaţia paşop
tistă.
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The Golescu's and the Constitutional
Regulations
Summary
The author presents the Golescu
brothers' (Oheorghe Iordache -and Constantin - Dinicu - Golescu) contribution to the preparation
and drawing out of the Constituţio
nal Regulation.
Gheorghe Golescu is the author of
the speech made in Pavel Kisselev's
name on March 10 th, 1831, at the
National Assembly of revision.
The p~trt rrferring to t he c>ncour cJ~;'. iig of C.c :,u~cwh'hn;~ou::; i:1Justry

wa~l

censored.
Gheorghe Golescu's active role i n
the debates is par ticularly pointed
aut.
Gheorghe and Constantin Golescu's sons vehemently fougl>l.t against
the Constitutional Regulations, both
during the 1848 Revolution and alsa
during their 9 years' exile.
Besides mentioning criticism against the Constitutional Regulations
in published memories, the author in.
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REGULAMENTUL ORGANIC

1·11s on two of Al. G. Golescu's un1111hlished memories, which both cri,,, 11.e this first constitution of the
•11111try :
„i\ Statistica) Statement on the
\luldavian and Wallachian Principa-

85

Iities" and „A Statement on the Russion Intervention in the Danube
Principalities and on its Consequences on the Internai Liberties of these Provinces".
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JUDEŢUL ARGEŞ

OGLINDIT IN CATAGRAFIA
DIN 1832
SPIRIDON CRISTOCEA

1niocmite în general în urma po11 11 ci lor trimise ocârmuirilor de către
•• •1rurile" centrale, catagrafiile cullf'ltid date preţioase privind situ a ţia
jllcl ţelor, într-un anumit moment,
111 11 punct de vedere economic, social,
t 1ll t.ural, religios etc. Prezentând sin1" lic nivelul unui domeniu de activii tf >, catagrafiile constituie documenl 11 de o deosebită importanţă pentru
1 reconstitui istoria satului, judeţului
1111 ţării într-o anumită perioadă. Al' Hluite de către subocârmuitori în
lll ma deplasării lor la faţa locului sau
111 baza datelor furnizate· acestora de
1 1tre conducătorii satelor, unele cata&(l'l\iii , mai ales cele pe baza cărora
., fixau sarcinile fiscale, nu reflectă
111lotdeauna realitatea. Modul în care
1 I prezintă adevărul, depinde de pret irea şi conştiinciozitatea celui care
t fntocmit catagrafia, de sinceritatea
l 1 uitorilor ş.a. De aceea, folosirea
rlntelor pe care ele le furnizează trel 11 1ie tăcută cu discernământ şi prin
1 oroborare
cu altele apropiate în
1

ll ll'lp.

Tn timpul administraţiei ruseşti în
Muntenia (1832-1834) au fost întoc1r1lte numeroase catagrafii care ne
1wrmit astăzi să apreciem nivelul de
d 1zvoltare al societăţii româneşti în
li' astă perioadă. Printre aceste catawnfii, nepublicate până îh prezent,
1• numără şi cele aflate la Arhivele

Statului, Filiala Argeş, care ne furni zează date importante privind dezvoltarea economică a celor dou ă judeţe în anul 1832.
Catagrafiile au
fost întocmite în urma poruncii pe
care, la 21 octombrie 1832, Depar tamentul Vorniciei Trebilor din Lău n
tru (în continuare : Vornicia) a trimis-o ocârmuirilor jud e ţelor din Ţa 
ra Românească . In adresă se preciza
că prin otnoşenia „gheneraJicescului
ştab Fonton de Veraion", urmată ilin
porunca prezidentului Divanului (Pavel Kiseleff, n.n.), se cerea Vor niciei
ca în cel mai scurt timp să se întocmească catagrafii necesare „spre îndeplinirea istoriostaticeşti dăscrieri
ce să face pentru Prinţipatul Valahiei 1. După întocmirea lor, catagrafiile, care desigur trebuiau s ă s0r vească altor scopuri,
urmau să fie
înaintate cancelariei prezidentului Divanului. Ocârmuitorii au înaintat catagrafii întocmite de ei pe baza cPlor trimise de subocârmuitori care au
rămas în arhiva judeţului.
Cu toate că vom transcrie integral
catagrafiile întocmite de subocârmui tori. prezentăm în continuare c le
mai imoortante probleme ce se desprind di.n ele.
JUDEŢUL ARGEŞ. Prin porunca
8104 din 21 octombrie 181?.. Vornicia cerea Ocârmuirii J11cieţuhti Ara0s
să întocmească c~ tagrafii carP trebi 1-
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iabl să cuprindă numărul de animale,
al pogoanelor de vie şi al stupilor,
fabricile 2, tipografiile şi litografiile existente, precum şi locurile unde se•
aflau cărbuni de păm[mt.
La 28 octombrie 1°832 aceeaşi Vornicie, prin porunca 8413, fikc•a cunoscut OcJrmuini Judeţului Argeş ci:-1,
în afară de cele cerute la 21 octombrie 1832, se mai solicitau date desprc locurile unde se confecţionau pietre de moară şi costul lor. La 9 noiembrie 1832, Ocârmuirea trimitea
subocârmuitorilor conţinutul poruncilor VorniciC'i din 21 şi 28 octombrie cerând să se alci'1tuias<·ă aceste
catagrafii3. Intrucât unii subocfirmuitori n-au întocmit catagrafiile la timp
Oc<îrmuirea n-a putut S<i IP îna:•.1teze,
astfel că la 28 noiembrie' şi 5 decembrie 1832 Vornicia poruncea din
nou să se dea curs cererii sales.
Potrivit acestor catagrafii. în anul
1832 judeţul Argeş era împr.irţit în
2 plaiuri (Aref şi Loviştea) şi 6 plăşi
(Argeş, Găleşeşti, Oltul de Jos, Pi-

teşti, Topolog şi Vâlsanul).
Reşe
dinţa judeţului era oraşul Piteşti carl'

avea 4 mahalale (Albastră, Galbenei,
Neagrci şi Roşie) şi 2 cătune (Geamăna şi Prundu). Cel de al doilea oraş al judeţului, Curtea de Argeş, avea 3 mahalale : Olari, Poştei şi Valea Sasului. Din cele 5 plăşi pentru
care catagrafia a fost întocmită pe
l~alităţi, cele mai multe sate se aflau în plasa Topologului (41), urmată de Găleşeşti (23), LoviştC'a (21),
Vâlsanul (16) şi Argeşul (12).
Din păcate, trei dintre subocfirmuitori (Aref, Oltul de Jos şi Piteşti)
n-au întocmit catagrafiile pe sate, ci
at:J dat totalul pC' judeţ.
Facem precizarea că ln multe
cazuri adunc1nd cifrele unei rubrici a
rezultat altă sumă clecM cca indicată
de suboci'trmuitori, de accC'a în tabelul care urmează am trecut cifrele
corecte, iar în catagrafii pe cele reale le-am indicat prin trimiteri în
subsolul lucrării.

(Tabelul - În pag. 89)
în privinţa fabricilor cerute prin
Subocârmuitorul plăşii Argeşul a
întocmit o catagrafie separată pen- cele două porunci, doar subocârmuitru povernele de rachiu, teascurile de torul plăşii Topologului a consemnat
existenţa a 19 varniţe,
1 - zalhana,
c.>t•ară şi ulei indiciind nu numai satl'le unde se aflau, ci şi proprietarii I - atelier de olărie şi 2 de ulei, iar
lor, de aceea o vom trimscrie inte- în oraşul Piteşti sunt indicate : 1 moară de apă, 29 - „meşteri dă fier",
gral şi pe aceasta.
Jn privinţa locurilor undl' se con- 6 tăbăcării, 4 găitănării şi I de tabac.
fecţionau p'ietre de maril, cerute prin
Subocârmuitorul plăşii Topologului
porunca Vorniciei 8413/28 octombrie
a
inclus în catagrafia alcătuită bi1832, doar subocârmitC>rul plaiului Aref a indicat satele Ji blea şi Turbu~ sericile de zid (28), de lemn (35) şi
moşiile pe care se aflau, situaţie cerea. Unii subocfirmuitori (Loviştea. rută Ocârmuirii, prin porunca 2083/
Piteşti, Argeş, V<ilsanul,
oraşul Pi21 octombrie 1832 de către Logofeţia
teşti) au precizat prin adn'se sau l<1
Pricinilor Bisericeşti 6 .
sfârşitul catagrafiilor că in cuprinsul
In transcrierea catagrafiilor am
acestor unităţi administrative nu se completat tacit toate prescurtările,
confecţionează asemenea pietrl', iar
încât nu sunt susceptibile de mai
ceilalţi n-au precizat nimic, desigur,
multe soluţii, iar după cuvintele pentot ca urmare a fap-t:ului că nu exis- tru a căror descifrare. aveam îndoieli,
tau asemenea preocupări.
am pus semnul (?).
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AN EX E
I
JUDEŢUL ARţ;F.Ş

1

„Plaiu Aref. Prescrierea de felurimea lucrurilor ce să află în acest
plaiu din însemnatele condeie spre

înplinirea cerutei ştiinţei cerute prin
porunca cinstitei Otcârmuiri, cu no.
4773, cum arată, 1832 noiemvric.

Suma
lucrurilor

1796
520

sg00
985
250

3060
275
11000
6056

1890
350

650

Boi de jug
Cai de călărie şi de ham
Epe
Boi neânvăţaţi şi 2090 vad
Berbeci ţigăi
Berbeci de rând
Oi ţigăi
Oi de rând
Capre şi ţapi
Râmători

Pogoane de viie, care si"t lucrează pogonu cu 82 oameni
dă rod cum arată, însă
Vedre
70 De un pogon în an roditor
40 De un pogon în an mijloc
1O De un pogon în an neroditor
Stupi de la care îi rătcaz<I unu peste altu dă una ocă miere
300

8

şi

şi

ocă ceară

Poverni de spirt ain rachiu de prune care poate si"1 lucreze ..
însă

1!100 vedre în an roditor

700 vedre în an de mijloc
500 vedre în an neroditor
Fabrici de pietre d<' moar;i, însă
1 la satu Turburea
1 la satul Jiblea
care lucrează însă de la 3 palm<> până la 7 palme pietre şi să vând
Taleri
cu acest preţ, însă
250 perechea pietre de 7 palme
200 perechea de 6 palme
150 perechea de !l palme
100 perC'chea de 3 palme

2

Acestea
plăşii

tem.

după

aflându-să
poruncă

în
le

coprinsul

încunoştiin

A. Furduescu"7.
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Arg~ului.
Ştiinţă per.tru
felurimea vitelor ce să află în
tot cuprinsul aceştii plăşi şi oraş Ar-
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felurime de vite i pogoane
de viie, dmpă cercetarea ce am făcut,
s-au aflat în tot cuprinsul aceştii
plăşi şi oraş.

Iar pogonul de viie la vremea lui
să lucrează cu dooăzeci de o.ameni,
aruncând pe anu roditor vedre vin

100, pă an de mijloc vedre 50,. iar
pă an neroditor vedre 20.
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„Plasa Oltului dă Jos din judeţul
Prescriiere de felurimea lucrurilor ce să află în această plasă
din însemnatele condeie spre înpliniArgeş.

rea cerutei ştiinţi prin porunca cinstitei Otcârmuiri cu no,
cum
arată, 1832 dechemvrie 11.

Suma
lucrurilor
2548
905
453
644
2285
543
2748
565
2144
3404
4737
1356

Boi dă jug
Boi năînvăţaţi
Cai de călăriie şi
Iepe cu cârlani
Vaci
Berbeci ţig8i
Oi

dă

ham

ţigăi

Berbeci de rând
Oi dă rând
Capre şi ţapi
Râmători

Stupi de la care când îi rătează una peste alta doo ocă miere
trei litre ceară
Pogoane dă viie care să lucrează pogonu peste tot lwcru cu
patruzeci şi cinci dă oameni şi dă rodu
Vedre
100 de un pogon în anu roditori
50 de un pogon în anu dă mijloc
20 de un pogon în anu năroditori
Poverni dă spirt din rachiu dă prune care toate să lucrează.
şi

221

16

însă

1 500 vedre în anu roditori
700 vedTe în anu dă mijloc
100 vedre în anu neroditori
Acestea aflându-să în cl!lprinsul a- a da în cunoştinţă 25.
cestei plăşi după porunca nu lipsesc
Lahovar"26.
„Plasa Pitestilm.-. msemnare dă Vi- ştiinţele ce am 11:1at dă la lăcuitorii
tele i povernile şi viile dintr-această
plăşii şi dă la unii din propietarii moplasă, cerută de către dumnealui pol.
polcovnic Ponton de Veraion, după şiilor cum arată, 1832 dichemvrie 7.
No.
2959 Vaci
885 Cai
825 Berbeci ţigăi
1255 Epe
8832 Oi ţigăi
2680 Boi de jlllg
6531 Capre
733 Buhai
3345 Râmători
340 Pogoane dă vii. Intr-un an
acestCii pogon în butie.
roditor dă mijloc ese 20 400 1215 Stl!lpi din care ese miere 2430vedre vin, iar într-un an rooca şi ceară 303, bun cu rău
ditor 34 OOO şi 80 oameni mer16 Poverni
ge în lucrarea tmui pogon la
vremea lui până bagă vinu
Drăghici Budişteanu"27.
http://cimec.ro
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pă următorul an 1832, felurimile ce
să arate în fieştecare sat anume dupi'1
ştiinţele ce am luoat şi eu de la lă
cuitorii plăşii i de la proprietari, însă

i.;1 Topologului. Catagrafia art:i•·,\.cerutele ştiinţi, ce pre a·'"',. 111i s-au poruncit a le face cu"""' 1111· stăp<1nirii, după cum să arată
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4 Cea de zid şi trei de lemn pă moşiia megieşască şi una de lemn pă
moşiia schitului Tutana
3
Una pă moşiia dumnealui stolnic:_ului J?.incă. ~răti!anu, alt.;t pă moşiia
3
Dumnealui Ionită Bălteanu, alta pa moşna Bahleştilor meg1eşască
1 - Pă moşiia dum~ealui stolnicului Dincă Brătiianu
3
1 Pă moşiie megieşască
4
2 - Una pă moşiia dumnealui polcovnicul Iordache Balotă şi alta pă moşiia
4
dumnealui postelnicul Panait Balotă
2 Una pă moşiia megieşască şi alta pă a schitului Găisenl
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2 Pă moşiie megieşască
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miie patru sute nooăzeci şi unul, şi
oi de rf1nd trei mii şase sute nooă
zeci şi şase 2 B, i capre trei mii nooă
sute şase, şi catc''tri unul, şi bivoli opt,
i porci şase mii cincizeci şi şase, i
suma pogoanilor de vii trei sute nooc'1
zeci şi jumătate, şi dă pogonul la an
roditor, i de mijloc cc''tnd e nerodit.cr,
Ioan R;Hescu" (?)
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suma vedrilor ce să arată la fiescare
sat, asemenea să lucrează pogonul
până la vremea lui cu oameni ce s.:i
arată la fieşcare sat şi stupi opt sute
optzeci şi trei, ese oe;! miere şi litre
cearc\ de la un stup după cum să arată la fieşcare sat
şi vernice trei.
i po verni nooăsprezcce, i zalhanale
una, i olăriie una, i uleriie dooă, i
meşteri ce fac şiţă trei, i biserici de
zid dooăzeci şi opt, şi biserici de lemn
treizeci şi cinci clc'idite p,-, moşiile ce
să aratu la fi~şcarP sat29.
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schitului

Argeş
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------------ SPIRIDON CRISTOCEA-

„Plasa Argeşului. Prescriere pentru toate povărnil<' de rachiu şi
teascuri de ceart1 şi ulei ce să a-

flă

în coprinsul aceştii plăşi, precum
mai jos să arată, la ce sat şi a
cui stăpân, 1832 noiemvrie 14.

Albeşti Pământeni însă dumnealui chir Neculaie, arinmoşii
Satul Albeşti Ungureni însă Ion Briceag, plugari
Satul Cicăneşti însă Dică Mânzatul, plugari
Satul Valea Danului Pământeni însă dumnealui chir · Iamandiu, arindaşul numi tei moşii
Satt:1l Costeşti Pământeni însă logofătul Neculaie, arindaşul
numtei moşii
Satul Mălureni însă popa Pătru
Satul Bădiceni însă dumnealui chir Arghir, arindaşul numi-

Satul

1

daşul

1

1
1
1
1
1

1
1

2
1

I
1
1
2

numitei

tei moşii
Satul Boharii însă chir Arsene sin Matei Bunescu, patentari
Satul Zărneşti însă Stan Tarbă, manzâl
Satul Stroeşti 'însă dumnealui chir Ioniţă Galatiiu, la neamuri
Satul Vâlsăneşti însă dumnealui logofătul Florea, arindaşul
mamitei moşii
Satul Popeasca însă dumnealui vistierul Mihai Popescul
Satul Cacaleţii însă dumnealui postelnicu Marinaiche moşiia
sa
Satul Valea Farului însă Moise sin Moise, plugari
Satul Buneştii însă
Arsene sin Matei Bunes eul
Niţul sin Torna
Gheorghiie sin Toma
patC'nt:-:n
Neculaie Moncea manzil

1
1
1
I

16

----- - - - - - -

1

Adecă şaisprezece povărni

în care
rachiu de prune, iar într-acest an să lucrează prea puţin fiind lipsă de prune.
Dooă teascuri de ceară şi unul de

să lucrează

1:1lei cum şi fabrică de oale în oraşul
Argeş, iar cât pentru celelante ce deosibit mi să însemnează nu să mai
află nici una în tot coprinsul plăşii
aceştiia.

Costache Rătescu" 31 .
NO TE:
, Arh. St. Filiala Argeş, fond Prefectura
dos. 133/1832, f. 1-2.
2 „Insemnare de numărul fabricilor din

Judeţului Argeş,

fieşcare judeţ, pre~m dă velniţe sau
dă piei, dă fier-, dă lumânări
ceară. sau dă seu, dă pivă sau bere,

vemi,
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JUDEŢUL ARGEŞ

--------

OGLINDIT 1N CATAGRAFIA DIN 1832

.„1p11n,

dă olar, dă pălării, dă postăvării,
J~ăitanuri, dă tulpane, c~ă mătase cure
·11111·[1 hrănesc gândaci, dit borancic. dă
1il1•l i dă altele".
1
l\rh. St. Filiala Argeş. fond Prefoctu-

dl\

'" .I udeţului Argeş. dos. LJ:l/1832, f. 4 şi Ci.
4 Ibidem, f. 31.
·, Ibidem, f. 35.
• Idem, fond Prefectura .Judeţului :Muş' 1•1, dos. 37 /1831, f. 245, 249.
1 Ibidem, f. 52.
n Suma corectă 448.
'' Suma corectă - 294.
rn Suma corectă - 1013.
'' Suma corectă - 1710.
1:' Suma corectă 168.
11 Suma corectă 1918.
14 Suma corectă 545.
15 Suma corectă 163.
M Suma corectă 395.
11 Arh. St. Filiala Argeş, fond Prefec-

99

Judeţului Argeş, dos. 133/1832, f. 50.
Suma corectă - 976.
Arh. St. Filiala Argeş, fond Prefectura Judeţului Argeş, dos. 133/1832, . 17.
20 Suma corectă 341.
~1 Suma corectă 9259.
22 Suma corectă 227 4.
2J Suma corectă 846.
21 Arh. St. Filiala Argeş, fond Prefec·
tura Judeţului Argeş, dos. 13311832, f. 19.
2s Tbidem, f. 53.
26 Indescifrabil.
21 Arh. St. Filiala Argeş, fond Prefectura Judeţului Argeş, dos. 133/1832, f. 37.
28 Suma corectă 3591.
29 Arh. St. Filiala Argeş, fond Prefectura Judeţului Argeş, dos. 133/1832, f. 55.
3o Suma corectă 62.
31 Arh. St. Filiala Argeş, fond Prefectura Judeţului Argeş, dos. 133/1832, f. 33.

tura
18
19

LES DEPARTAMENTS D'ARGEŞ
ET MUSCEL, REFLEttS DANS
D'INVENTAIRE DE 1832

Resume
Rediges a la suite d'ordre "Vornicia
din Lăuntru" (Le Ministere de l'lnterleur) les inventaires presentent en
pnrticulier le nombre des animaux
de ces departements. Ainsi en Argeş
l'Xistaient : 16 948 race chevaline,

35 981 bovines, 63 380 ovmes, 28 097
chevres, 23 14 7 porcines, 6 680 ruches
1 361,5 "pogoane" (unite de mesure
agraire valant 5 011,79 m2) de vignobles et 82 ~poverne" (installation
rudimentaire pour preparer l'eau-devie tzouica).
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REVOLUŢIA DE LA 1848 DIN ŢARILE ROMANE
lN OPERA ISTORICILOR ALEXANDRU D. XENOPOL
ŞI NICOLAE IORGA

PETRE POPA

Cstoria multimilenară a poporului
nos tru înscrie, printre momentele
tl de referinţă, revoluţia de la 1848.
Evenimentele novatoare paşoptis
t!' au reţinut, cum era şi firesc, în
111od cu totul deosebit, atenţia marior oameni de ştiinţă şi cultură. Aşa
cit• exemplu, în spaţii de dimensiuni
1proximativ egale, cu aceeaşi vie intt•nsitate şi clarviziune, dominaţi întotdeauna de generoasele idei ale rena şterii noastre naţionale, marli istorici AD. Xenopol şi Nicolae Iorga
•li lăsat posterit ă ţii aprecieri de ex1 • pţie ptivind cauzele, desfăşurarea
I urmăril e revoluţiei de la 1848.
la t~ în acest sens câ teva aspecte.

* *
*
lucrarea sa

In
fundamental ă „Istoria Românilor din Dacia Traiană",
D. Xenopol consacră volumul XII,
ti părit la Iaşi în anul 1896, revoluţ i •i de la 1848 şi Unirii. Cuprinzând
74 de pagini, problematica de la
11148 se circumscrie în maniera prnprie lui AD. Xenopol de a trata in1 lsiv unele momente de vârf din ist.oria noastră naţională.
Reţinem ca deosebit faptul că, amenea lui Nicolae Bălcescu, istori cul AD. Xenopol aşează la temelia revoluţiei de la 1848, specificul
1 a ţional,
condiţiile concret-istorice
ale popoarelor respective. „Revoluţia
c..l c la 1848 care se lăţi asupra între-

gii Europe consemneaz ă marele
istoric - luă un caracter deosebit
după popoarele în sânul cărora se
desfăşura" . După ce prezintă anumite caracteristici ale revoluţiei -i n
Europa de vest, în contextul referirilor la revoluţia românilor din Transilvania, AD. Xenopol conchide :
„În Austria, stat compus din deosebite naţionalităţi, adunate împreună
in mod nefiresc, sub supremaţia istorică a unei minorităţi numerice,
revoluţia tinse la desfacerea acestei
monarhii în tot atâtea părţi câte popoare o alcătuiau, si acelasi lucru se
repetă pe a doua treaptă î~ Ungaria,
ţară care reclamâm~ de la Austria
dreptul liberei ocârmuiri, nu voia să
conceadă aceeaşi prerogativă popoarelor înglobate sub a ei stăpânire,
intre care era şi poporul român" 1).
Analiza situaţiei complexe din
Transilvania, a raporturilor dintre
populaţiile de origini diferite ce o
locuiau în momentul declanşării revoluţiei de la 1848, este încheiată de
A D. Xenopol printr-o formulă deosebit de drastică : „Pentru partea din
poporul românesc ce-şi preţuia naţionalitatea, unirea cu Ungaria era
tot atâ ta ca şi moartea ei ; pentru
masele inculte atare unire era să întă rească pe nobili, pe unguri şi deci
a păsarea seculară a lor asupra românilor"2).
Elocvente r~ferirî. găsim în opera
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lui A. D. Xenopol asupra semnificaistorice a adun,irii de la Blaj din
mai 1848 : „Adunarea din Blaj îndeplinise un mare act în viaţa poporului romfm din Transilvania. Dup:-1
lungi secoli de amorţire şi suferinţă, după încerc<"tri de ·Imbunătăţire
a soartei lor pe calea concesiunilor
sau pe acea violentă a protestărilor
revoluţionare, poporul român cerea
acuma o alta, aceea a revendicării
dreptăţii pe calea pacinică, dar ameninţătoare şi ea, a unei impunc'itoare manifestări poporane"3).
Concluzionând asupra mersului şi
înfrângerii revoluţiei rom<înilor din
Transilvania, A D. Xenopol notează:
.,Este însă netăgăduit că revoluţia
din 1848 a poporului rom~m din Transilvania, avu pentru viaţa lui urmă
rile cele mai însemnate. Produs al
ţiei

redeşteptării

conştiinţei

naţionale.

trezite prin marii scriitori ardeleni
de la începutul veacului, ca proclamă pentru prima oară, cu arma în
mâini, dreptul poporului român la
existenţă în ţara unde z;kuse ca rob
secoli îndelungaţi... Se cutremurase
în ad<:încul fiinţei lor (al romtmilor
- n.n.) nervul existenţei, îi apucase
groaza nimicirii l<Jr ca individualitate istorică şi instktul de consPrvare
n 1mpingea mai cur<înd la jertfirea
vieţii fizice dec[1t la aceea a celei
morale" 4).
Aprecierea evenimentelor de la
1848 din Moldova şi Ţara Rom;înească, deţin, de asemenea, în opera lui
A. D. Xenopol anumite particularităţi, proprii concepţiei sale istorice,
stilului său caracteristic. Încercând
să stabilească principalele cauze ale
revoluţiei de la 1848 în Principatele
dunărene, A D. Xenopol arată, printre altele : •• în ambele regiuni poporul român lupta pentru păstrarea
fiinţei, pentru apărarea individualităţii sale... Mişcarea naţională era
îmbinată cu o alta spre libertate şi
egaljţate, fără de care acea dintâi nu

se putea dezvolta în largul ei. Aceasta din urmă tindea şi aici la desfiinţarea privilegiilor şi la ·Îmbunătăţirea
soartei muncitorului de pământ, av;încl deci, ca şi în Transilvania, prin
acest al doilea ţel, răsunet şi în masele poporane"5).
Referindu-se, în continuare, la condiţiile externe specifice ţărilor române în timpul revoluţiei, AD. Xenopol reflecta : „Aice răscoala putea
pc'irea o curată nebunie ; căci trebuia
ca piticii de români să lupte cu uriaşul colos moscovit, căptuşit la nevoie
şi cu puterea turcească. Sângele ~i
celui mai inimos putea să îngheţe
numai c[md se g<îndea la cutezanţa
nemaipomenită a intreprinderii, şi
cu toate acestea ea fu cercată, c<ici
era singurul mijloc de mântuire a
existenţei unui neam"6).
Realiz<înd o introspecţie în cauzele
eşecului mişelirii revoluţionare din
::Viole.Iova, A D. Xenopol conchide :
„Dacă mişcarea din laşi fu aşa de
grabnic înnăbuşită, atare izbândă a
domnului se datoreşte împrejurării
că formularea cererilor de schimbări
neatingând intru nimic interesele poporului, masele lui nu luară parte
la ea, spre a-i da caracterul cel de
seriozitate ... "7).
În acelaşi timp, prin comparaţie,
A. D. Xenopol motivează participarea mai activă a maselor populare la
revoluţia de la 1848 din Ţara Românească, faţă de Moldova, prin cuvintele : •• Şi cum să nu fi fost bine
primită de roasele poporane revoluţiunea, când ea era făcută cu deosebire în interesul lor, şi când li se
făgăduia prin proclamaţia de la Izlaz,
uşurarea de atâtea greutăţi, dobândirea atâtor drepturi"8).
Referindu-se însă la modul în care s-a realizat articolul 13 din Proclamaţia de la Izlaz, privind împroprietărirea ţăranilor, AD. Xenopol
devine un fervent apărător al acestora : ••Tânguirea ţăranilor era por-
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nită din ascuţita împungere a suferinţelor, oglindeşte cu amărăciune
Pilarea desperată a ţăranului sub Re1:11lamentul organic, arătând totodat;1
în adâncul inimii lor, toată nedrep1.atea stării lor, cei care suportă toaIL· greutăţile ţării şi sunt străini în
propriul lor pământ"9).
Insistând asupra interferenţei intereselor Imperiului ţarist şi Imperiuh 1i otoman în Ţara Românească, A.D.
Xenopol le generalizează, în condiţiile revoluţiei de la 1848, prin următoarea
apreciere : „Turcii, deşi
rnrteniţi în ultimul timp de români
in toate modurile, deşi ascultaţi cu
('Ca mai deplină supunere, tot nu le
dau sprijin în contra ruşilor, ci îi
jertfesc fără cea mai mică răsgân
dire. Şi era firesc să o facă, întru":1t din înfricoşată, Turcia devenise
rricoasă, din putere domnitoare devine numai o unealtă oarbă şi asculli1toare în mâinile diplomaţiei ruseşti "10).

Cu toate limitele constatate în tratarea acestor evenimente, determinate în parte de concepţia filozofică il
istoricului, în parte şi de stadiul limitat al cercetării în etapa respectivă, totuşi, prin asemenea judecăţi
<le valoare şi aprecieri asupra unor
activităţi care se petrecuseră cu mai
puţin de o jumătate de secol în urmă, faţă de timpul când au fost tratate, A.D. Xenopol se numără printre primii istorici europeni, şi cu atât
mai mult printre primii istorici români, care au expus în mod ştiinţi
ric despre un proces revoluţionar devenit operă a maselor populare şi
înscris pentru totdeauna în istoria
umanităţii.

* *
*
marele istoric român

La
Nicolae
Iorga, evenimentele de la 1848 au
constituit o preocupare predilectă în
cadrul lucrării de mare întindere şi

ŢARILE

ROMÂNE
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valoare „Istoria Românilor". Ca urmare, capitolele V şi VI din volumul
IX, publicat la Bucureşti în anul
1938, prezintă, în 80 de pagini, mersul revoluţiei în Moldova, Ţara Rom:inească şi Transilvania, descrierea
şi interpretarea evenimentelor realizându-se într-un mod unitar, prin
metodologia cronologică a desfăşură
rii lor, prin interferarea logică a •Jnor elemente care demonstrează, cu
convingere, concepţia istoricului referitoare la originea şi dezvoltarea,
prin coordonate comune, a celor trei
ţ[iri româneşti.

De la început, Nicolae Iorga se dec!ar[1 partizanul ideii c<"i evenimen-

tele de la 1848 clin Europa au fost
îndreptate în primul r{md împotriv<i
absolutismului social şi a subjugării
naţionale.

„f n entuziasmul ilusionist al su<cesului - arată marele istoric - se
proclama întinderea acestui sistem de
libertate asupra tuturor naţiunilor,
din care unele ar trebui scoase de
sub jugul străin, iar altele de sub
stăp<înirea naţională cu caracter absolutist. Un întreg tineret se arăta
gata pretutindeni să urmeze semnalul care se dăduse la Paris" 11 ).
Realizând o analiză de detaliu n
întâmplărilor' din martie 1848 în Moldova, Nicolae Iorga concluzioneazi'1
asupra insuficientei pregătiri şi organizări a acţiunilor, care nu au favorizat atragerea activă a maselor
populare, prin următoarele cuvinte :
_.Era natural ca de aici să fi ieşit
mişcări populare ... în zadar -însă se
ţinură
discursuri înflăcărate unei
mulţimi care nu înţelegea şi nu avea
curaj ... Statul nu se putea să se prefacă, fie dintr-un salon boieresc, fie
din vuietul' surd ori din urletele nearticulate ale străzii" 1 2).
în multe din paginile dedicate revoluţiei de la 1848, Nicolae Iorga
judecă faptele unor personalităţi ale
etapei istorice respective intrinsec
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legate de succesul sau insuccesul acţiunilor întreprinse. Aşa de exemplu,
în referirile privind anul 1848 în
Moldova, Nicolae Iorga notează : .,Kogălniceanu nu avuse aproape nici o
parte în mişcarea moldovenească isprăvi tă prin exiluri şi prigoniri. Se
vedea atunci, fără marele creator
cultural, cel mai cult şi mai în stare
de iniţiative din tineretul rom<lnesc,
incapacitatea şi a deciziunii şi a organizării., De aici caracterul naiv, împrăştiat şi menit unei repezi căderi
a lui 1848 în Moldova. Alte împrejurări vor trebui să ridice din nou
la suprafaţă pe acela care gândea
aşa de mult pentru întreaga sa generaţie" 13).
„Neizbânda din Moldova putea fi
socotită ca o lecţie"14), apreciază Nicolae Iorga în partea introductivii a
tratării revoluţiei de la 1848 din Ţa
ra Românească. De aceea, marele istoric, continuând ideea lui Nicolae
Băkescu, condamnă pe cei care ţiu
crezut că „originea acestor agitaţii
revoluţionare, care izbuc-niseră in iunie, trebuie căutată aiurea" 15), convins fiind că adevăratele cauze se aflau în cerinţele interne ale dezvoltării româneşti. Radiografierea declanşării revoluţiei de la 1848 din
Ţara Românească îl va determina pe
Nicolae Iorga să conchidă : .,Mişca
rea porni numai din două locuri, altele, rău pregătite, nedând ce se aş
tepta de lai dânsele"16).
Aceasta se datoreşte faptului că
unii conducători ai revoluţiei au avut o insuficientă încredere în masele populare, pe care nu au .încercat, în timp util, să le pregătească
temeinic în vederea participării directe la acţiunile revoluţionare. Au
fost însă unele localităţi, printre care şi oraşul Piteşti, unde .,lumea voia
să-şi impuie ia cârmuitorii" 17 . Totuşi
nici în Tara Românească dezvoltarea revol{iţiei nu se realizează pe
măsura cerinţelor, dar mai ales „'rlu

se lucra după programul de radicale
reforme ce se anunţase·. (Id.).
Marele istoric Nicolae Iorga intuieşte perfect necesitatea înarmării
poporului, ca singură posibilitate de
apărare a revoluţiei. „Pentru ca asemenea mândre hotărfiri să aibă un
înţeles, trebuie sau o armată gata să
lupte, sau devotamentul absolut şi
general al unei întregi naţii conştien
te, hotărâte să se sacrifice. Şi una şi
alta lipseau. Singur Nicolae Bălces
cu, credincios convingerilor sale, propuse rezistenţa arrna tii, şi până 1a
rapăt" 1 8).

Prezentarea, în ansamblu, a scopului revoluţiei de la 1848 din Ţara
R.omfmească, determină pe Nicolae
Iorga să reliefeze cu simpatie şi cu
rnult realism situaţia ţăranilor din
perioada respectivă şi, totodati:"1, să
eatalogheze ca favorabilă intenţia unor conducători ai revoluţiei, de a
instituţionaliza Comisia proprietăţii
ca for de decizie pentru realizarea
acestui scop.
Apreciind asemenea Comisie a proprietăţii ca fiind „singurul lucru viu
în această revoluţie de discursuri,
proclamaţii, deputăţii şi necontenite
sfitşieri interne"19), Nicolae Iorga caracterizează pe secretarul Comisiei
- inginerul agronom moldovean Ion
Ionescu de la Brad, adus în Ţara Românească pentru aceastii funcţie de
Nieolae Bălcescu, •• un călduros prieten al ţăranilor, capabil de a da o
direcţie reală, practică, dezbaterilor
care urmează să se desfăşoare." având încredere că revoluţia va dura
şi-şi va produce efectele" 20 ).
O suită de ample comentarii re:ilizează Nicolae Iorga asupra raporturilor internaţionale ale Ţărilor R.omfme cu marile imperii vecine. „La
sfcirşitul lui martie 1848, se înştiin
ţase şi la Bucureşti că irevocabila
hotărâre a Ţarului, e să nu îngăduie
nici o schimbare dăunătoare protecţiei ,)n ţările româneşti''21 ), ceea ce va
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t·onduce, pe plan ideatic, "să se producă o adevărată rivalitate între îmbulzirea rusească şi între noul spirit
de independenţă şi demnitate al oamenilor ... " 22 ).
în acest context, Nicolae Iorga reproduce şi apreciază ca total nefondată motivarea Ţarului difuzată pu1erilor europene, prin care Imperiul
\arist a pregătit intervenţia în Print·ipatele române. Printre altele, CaIii netul de la Petersburg anunţa, că,
1·ste nevoie de intervenţie armatii,
111trud'1t, „S-a călcat prin revoltă
dreptul de protecţie al Rusiei ca şi
datoriile faţă de Poartă ... Sprijinindu-se pe o neîngăduită suveranitate
;1 poporului, se urmăreşte de fapt, pe
o bază istorică care n-a existat nicit 1c.\atC:-1, crearea unui regat daco-roman, independent, cuprinzând şi Bu1·ovina, Ardealul, Basarabia, invocându-se dreptul unei pretinse naţiona
lităţi a cărei origine se pierde in
noaptea timpurilor"23).
Poate prea drastic conchide Nicolae Iorga asupra faptului că în Ţara
Românească se încheia, fără rezultate deosebite, cu excepţia desfiinţării
pe viaţă a domniei,. această ,,naivă
revoluţie" 24 ).

În extenso prezintC:-1 marele istoric Revoluţia romtinească din Transilvania, unde .•se aprinsese conta~iunea revoluţionară ce era pretutindeni în aer„. şi unde rom;1nii tr••buiau să fie o naţiune constituită şi
recunoscută, acea veche dorinţă de
Li care pornirC:-1 toate acţiunile urmă
toare"25).
Nicolae Iorga apreciază ca deosebit
faptul cC:-1 în Transilvania populaţia
satelor a fost atrasă într-o mai mare măsurC1 dec<ît în principatele dunC:-1rene la acţiunlle revoluţionare. „Această parte de atâta timp exclusă
c.le la viaţa politidi a naţiei, arăta un
minunat curaj ţărănesc, gata să stea
făţiş în lupt5, cu adevărat până la
moarte, contra oricui. O revoluţie ie-
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şită din adâncul unor lungi suferinţe şi pe care intelectualii, nu mai
hotăr[1ţi, în genere, decât cei din Moldova şi Ţara Românească, nu izbu·
tiră s-o încurce cu teoriile şi acţiu
nile diplomatice ale lor 1176).

Analizfrnd

treptata ·înfrângere a

revoluţiei din Transilvania, Nicolae
Iorga găseşte în „încrezutele greşeli
ale revoluţionarilor unguri care, în
orbirea lor, nu-şi vedeau nici o pie-

dică

înainte"27), una dintre principalele cauze. De asemenea, caracterul
excesiv teoretic al programului a
constituit, după Nicolae Iorga, o altă
cauză : ,,ŢC:-1ranii, porniţi pe luptă şi
răzbunare a morţilor lor, a bisericilor profanate, a insultelor' primite, nu
puteau sC:-1 caute o înţelegere cu aceste spirite, îndrăzneţe numai în
marginile teoriilor 11 2B).
Tratarea încercării" revoluţionare
de la 1848 °din cele trei ţări româneşti, cum poate prea simplu intitulează Nicolae Iorga paginile referitoare la anul revoluţionar 1848, se
încheie totuşi optimist, întrevăzân
du-se timpul care va veni după alţi
60 de ani. „Şi această legătură între deosebitele ţări 1 .imâneşti pe care deci n-o puteau rupe nici piedicile străinilor, nici planurile de organizare locală ale căpeteniilor neamului, se învedera„. ca o icoană însăşi a interdependenţei fireşti între
ostenelile rom[ineşti de pretutindeni"29).

Prin conţinutul şi valoarea lor,
consemnările marilor istorici Alexandru D. Xenopol şi Nicolae Iorga
se recomandă ca un început deosebit
de valoros al cercetării istorice româneşti şi universale privind locul
şi rolul anului 1848 în evoluţia naţiunii noastre precum şi a altor popoare.
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Iar astăzi, putem afirma cu deplinătatea realităţilor, că atât gândirea
cât şi acţiunea generaţiei lui Nicolae

Bălcescu, Mihail Kogălniceanu sau
Avram Iancu, nu au fost zadarnice.

NOTE
1 AD. Xenopol, Istoria Românilor, voi.
XII, Iaşi 1869, p. 14.
2 Ibidem, p. 18.
3 Ibidem, p. 30.
4 Ibidem, p. 43.
5 Ibidem, p. 44.
6 Ibidem, p. 45.
7 Ibidem, p. 48.
a Ibidem, p. 53.
9 Ibidem, p. 65.
10 Ibidem, p. 63.
1 1 Nicolae Iorga, Istoria Românilor, voi.
IX, Buc. 1938, p. 117.
12 Ibidem, p. 123.
13 Ibidem, p. 127.
14 Ibidem, p, 146.

1s

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
1e Ibidem,
19 Ibidem,
20 Ibidem,
2 1 Ibidem,
"2 Ibidem,
23 Ibidem,
24 Ibidem,
2 5 Ibidem,
26 Ibidem,
27 Ibidem,
n Ibidem,
n Ibidem.
16

17

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

142.
150.
158.
167, !GB.
176.
173.
146.
147.
147.
183.
131 şi 132.
185.
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Hcsumc
La place et le role de la revolution de 1848 dans l'histoire du peuple roumain ont ete soulignes pa!"
Ies grands historiens roumains dans
Ieurs oeuvres. Dans cet etude, l'au-

teur a analyse la maniere dans laquelle AD. :Xenopul et Nicolae lorqa ont traite les rauscs, le deploiement et Ies consequcnres de la revolution de 1848.
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APLICAREA LEGII RURALE DIN 1864
lN STROEŞTI - ARGEŞ
NICOLAE P.
Instaurarea relaţiilor de muncă de
lip capitalist în satul Stroeşti jud.
Argeş a fost favorizată şi acceleratei
de aplicarea
prevederilor Regufarnentului Organic. De la 9 iunie 1835,
prin nefericita hotărf1re a domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica 1,
stroeştenii devin clăcaşi, statut sub
('are trăiesc p<înă în 1864.
Din punct de vedere juridic, mu!-iia Stroeşti aparţinuse de milnăsti
rea Bistriţa, jud. Vâlcea până la 17 I
2!1 decembrie 1863 dată la care, prin
Legea seculnrizării averilor mănăsti
reşti, devine proprietate a statului.
La 14/26 august 1864, Alexandru
Ioan Cuza promulgă Legea Ruralii
printr-un decret - legea urmând a
intra în vigoare la 23 aprilie/ mai
1865. Prin această lege stroeştenii vor
fi împroprietăriţi 1~e propriul lor pi1mânt de care fuseseră deposedaţi prin
mecanismul istorici şi în special al
Regulamentului Organic. Aplicarea
Legii Rurale în Stroeşti are însă aspecte specifice generate de coflflictul
ireductibil dintre clăcaşi şi arendaşi
şi de lipsa de pământ arabil în zonă.
Administraţia
comunei, format;i
din : primarul Ilie Georgescu , consilierii : Constantin Gurilă, Nae Galatioiu, Marin Ion Anghel şi Ion Nica Şerban şi secretarul T. Popescu,
întocmeşte Tabela A, care cuprindea
numele clăcaşilor şi categoria de împroprietărire cu pământul cuvenit.

LEONĂCHESCU

I,ocuitorii satului Stroeşti au fost înîn patru categorii sociale :
l. CPi c:irc aveau 4 boi trebuia să
primească 11 pogoane fiecare ;
2. Cei care aveau 2 boi trebuia să
primPască 7 pogo:me HI prăjini ;
:~. Cei care nu aveau boi şi lucrau
„m•mai cu braţele" trebuia să primeasc«-1 4 pogo<ine 1;) prăjini ;
4. Cei care nu lucrau la dmp : preoţi,
1wputincioşi etc.. trebuia să prirnease;-1 numai 308 sttmjeni paC'adraţi

; r:1ţi.

Pentru

cas[1

t;r:1c.Jini1 primeau
şi cei din primele trei categorii. în limbajul localnicilor, ceie patru categorii de
împroprietărire s-au numit : .,claca
de frunte sau clasa mare" ; ,,clasa
de mijloc" : „clasa de roadă" ~i .,s<\·
racii".
La 14 august 1864 situaţia satului
Stroeşti şi suprafaţa de pământ necesară stroeştenilor spre a fi împroprietăriţi se prezenta astfel :
24 clăcaşi de frunte ·x 11 pogoane - 264 pogoane
69 clăcaşi de mijloc x 7 pogoane 19
prăjini 537 pogoane 15 prăjini
23 clăcaşi cu braţele x 4 pogoane
15 prăjini - 106 pogoane 9 prăjini
7 săraci
123 clăcaşi x 398 stânjeni patraţi
pentru casă - 48 954 stânjeni pa-

:rn8 stc"ln.ieni

şi

patraţi

traţi.

In total, stroeştenii aveau dreptul
la 908 pogoane în ţarină şi 48 954
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stânjeni patraţi2) pentru vatra satului. În act, ei scriu greşit : „897 pogoane 24 prăjini 48 954 stânjeni"l).
La 13 octombrie 1864 câţiva stroeşteni se prezintă la Oficiul Poştal
din Curtea de Argeş cu o telegramă
adresată Ministerului de Interne al
cărei conţinut intrigă : „In virtutea
decret 54 566 vă rugăm arătaţi-ne
dacă restu moşiilor statului, Costeşti
şi Stroeşti, se rearendează. Suntem
doritori. Răspuns, 20 cuvinte, plătit".
Telegrama o semnează „primaru şi
consilierii comunei Costeşti - Stroeşti plasa Argeş" : Ilie Georgescu,
Costandin Gurilă, Nae Galatioiu, Ion
Nica, Şerban şi Nicolae Crîngaşu 4 ).
Ministerul de Interne le răspunde
la 2/14 octombrie 1864, prin prefectul judeţului, că trebuie să se adreseze Ministerului de Finanţe în problema arendării.
Telegrama aceasta reflectă dorinţa unor stroeşteni de a intra în posesia întregii suprafeţe cultivabile de
păm<înt din satul lor, fie şi prin arendare, nu numai a celor 908 pogoane 48 954 stfmjeni patraţi cât prevedea legea. Dar, atunci, dorinţa lor
nu se putea îndeplini.
Telegrama sus-menţionată este prima telegramă din istoria· satului Stroeşti expediat,ă de stroeşteni. Ei au
prezentat tex:tul la Oficiul Poştal din
Curtea de Argeş la ora 10 şi telegrama ajungea la destinaţie la 12 h
55 m.
Arendarea restului moşiei nu era
de actualitate ·În Stroeşti. Ea se va
pune mai rnrziu, în iulie 1867.
La 6 februarie 1865 se deplaseazii
la Stroeşti doi membri ai Comisiei
de plasă însărcinată cu supravegherea aplicării legii : Nicolae Alexandrescu - delegatul fiscului şi preot11l
Ioan Vâlsănescu - delegatul comunelor. Lipsea delegatul proprietarului care încă nu se alesese. Comisia
constată corectitudinea înscrierii în
liste a clăcaşilor, dar nu poate stabili

nici perimetrul de împroprietărin„
nici cuantumul despăgubirilor şi în·
cheie un proces-verbal în consecin·
ţăS).

La 9 august 1865, Ioniţă Hristea
Boiangiu din Piteşti face şi el cecere să fie înscris în lista de împroprietărire a clăcaşilor din Stroeşti1).
Comitetul permanent al Consiliului
general Argeş îi respinge cererea la
28 ianuarie 1866, cu toate insistenţele avocatului Nicolae Stanomirescu,
deoarece fusese depăşit termenul
prevăzut de lege pentru recursuri.
Apar şi alte dificultăţi. Arendaşul
Vasile Constantin (fiul lui Constantin
Moraitul), care, alături de tatăl sii"
ţinea în arendă moşia Stroeşti de la
23 aprilie 1842, încearcă să conteste
dreptul de împroprietărire al unor
clăcaşi. Despre Mariuţa sin Constantin Nicolae arendaşul spune că locueşte în Curtea de Argeş şi-şi plă
teşte dreptul clăcii oÎn bani, 49 lei,
fără să facă o zi de claeă. Despre un
alt stroeştean, Ion sin Ion Popescu,
arendaşul declar{1 că Comisia de împroprietărire i-a dat pământ îndoit
peste ceea ce a avut7). Această contestaţie se judecă la 9 martie 1866
cu care prilej, Comitetul permanent
o respinge, confirmc"rnd dreptul celor
doi de a fi împroprietăriţi în Stroeşti.
Chiar dac{1 lucrurile se mai schimbaseră intre timp, se lua în consideraţie situaţia existentă la data promulgării Legii Rurale. De semnalat
faptul că Mariuţa sin Constantin Nicolae se mai judecase şi în 1862 pentru dreptul de clăcaşă, drept care-i
fusese recunoscut de tribunal la 16
martie 18628).
După judecarea acestor contestaţii, tabela de împroprietărire capă
tă conturul final.
Pentru delimitarea terenului rezervat împroprietăririi stroeştenilor, Ministerul de Finanţe îl deleagă pe rjvocatul N. Fundaţeanu.
Acesta, de comun acord cu comi-
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1mea ad-hoc locală, stabileşte ca
l11 iproprietărirea să se facă în lunca
Vtlsanului, din hotarul Mălureni pâ11 1 spre hotarul Costeşti şi Vîlsă111•ş ti „până unde li se va împlini po•oanele legiui te"9) .
eoarece moşia era îngustă, urma
1 se opri pe seama statului o trei111!'. pe care N. Fundăţeanu o stabill'ş le ·în Şoptana şi în lunca Vîlsanu11 ii spre Costeşti, de la locurile 101 11itorilor spre nord.
Delimitarea aceasta avantaja sali 1l, dar nu şi pe arendaş care trel11 1ia să gospodărească pământul din
„ioptana, depărtat de sat.
Pentru întocmirea planului este
I rimes la faţa locului un hotarnic,
locotene ntul Nicolae Condeescu. La
''tl august 1865 el a luat, se pare, de
111 Judecătoria de Argeş planul mol •i Stroeşti ridicat de ing. Grigore
111 ş oianu în 1841 cu ocazia hotărni
l'i •i moşiei întocmită · de acesta 10) .
Planul acesta nu s-a mai găsit niciodată.

Arendaşul Vasile Constantin pro1 •stează împotriv~ includerii deprei unii Şoptana în calcul, în timp ce
roeştenii cer menţinerea integrală
11 ei. Inginerul constată însă că nu
1•xistă suficient pământ pentru a se
rnce împroprietărirea conform tabel ·i A, întocmită pe baza Legii Ruf' tle. Locuitorii cer introducerea în
1•ulcul şi a unor poieni mai mici din
, 'optana care, fiind împădurite parţial, nu fuseseră· introduse în calcul.
I entru a analiza situaţia, vine la
, ' troeşti un superarbitru, T . Mariuţ anu, membru al Comitetului permanent. In procesul verbal încheiat
d el la 25 februarie 18661 1) constată
„că pământul dat locuitorilor prin
cmnele făcute pe faţa pământului
~ i arătate pe plan este de bună calitate'' şi decide ca loclilitorii să-l po. •de în viitor. Superarbitrul nu poat ' constata dacă poienile din Şopta 11a au fost incluse sau nu şi „p ntru

STROEŞTI

-

ARGEŞ

109

că ele au fost muncite de către locuitori, urmează ca şi dânsele să intre în totala măsurătoare" .
Deoarece „li s-a dat pământ mai
puţin decât li se cuvenea", stroeşte
nii cer în continuare să se ia [n considerare şi Şoptana şi alte poieni
pent~proprietărire .

T.
tenţa

Mariuţeanu îşi declină compeîn măsurătoarea pământului şi

cere ca un „inginer - verificator"
să o rezolve.
La 11 martie 1866 arendaşul înştiinţează 12) Ministerul de Finanţe
că din treimea de pământ rezervată
„proprietăţii", adică statului, lipseş
te mult şi că în ea a fost inclusă şi
„o parte de pădure ce era puţin livezită pe sub arbori". El constată că
i se aduce o pagubă însemnată dar,
ca delegat în Comisiunea ad-hoc, este
dator să semnaleze.
Protestul său este de astă dată mai
slab şi nu convine, cu toate verificările făcute la faţa locului. Văzân~
du-se pus în imposibilitate de a mai
exploata satul ca înainte, el se retrage din arenda moşiei.
La licitaţia din iulie 186713), arendaş al moşiei Stroeşti pe perioada 23
aprilie 1868 - 23 aprilie 1873 devine Costache Bogdan din Piteşti,
tatăl cunoscutului Alexandru C. Bogdan - Piteşti . El constată rapid că
din treimea rezervată proprietăţii lipsesc cca 100 pogoane, acestea fiind
date în Şoptana. Locuitorii luaseră
2/3 în lunca Vâlsanului iar arendaşului îi rămăsese ceva la nordul 'satului şi restul în poienile din Şop
tana.
La 22 octombrie/ 4 noiembrie 1867,
arendaşul reclamă la Ministerul Finanţelor că .J.ngin,em delimitator, fă
ră a face vreo măsurătoare treimei
proprietăţii, s-a. mărginit în a hÎ a
de temei încredinţarea dat~ despre
aceasta de fostt.,Il arendaşu care nu
este decât un ţăran din vecina mo-
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funcţie cu începere de la 26 aprilie
1838 şi până la 31 martie 1848) ;· preo·
tul Nicolae Retevoescu şi arendaşul
Costache Bogdan.
Comisia se întruneşte la 6 martie
1868 în Stroeşti şi încheie un proces-verbal 1B) în care sunt consemnate cele două puncte de vedere :
arendaşul cere ca delimitarea să se
Mălureni.
Noul arendaş cere ca, pe cheltuia- facă numai pe lunca Vâlsanului, în
la sa, să fie delegat inginerul Petre timp ce Constantin Gurilă declară
Cecropide pentru a face o verificare c<"1 „eu, delegatul din partea locuitoa delimitării treimei proprietăţii, ca- rilor, nu mă unesc cu opinia d-lui
re să cuprindă teren fără „pădure şi delegat din partea proprietăţii, ci cer
lemne". Mai mult ca sigur, inginerul următoarele : adică să intre în deliindicat, absolvent din 1855 al secţiei mitare toate locurile de arătură şi
forestieri a Scolii de Poduri şi So- Lîneţe din Şoptana, precum şi alte
sele din Bucureşti, era o cunoştinţ;1 poieni care au diferite nume, adică :
Valea Mundrii, Valea Bucurii, Valea
personală a arendaşului.
Ministerul de Finanţe îl deleagă Teascului, prunii de la Zafii, grădi
pe ing. Perlele Zeuceanu spre a fa- na cu pruni de la Cârstea, ograda de
ce o nouă măsurătoare şi delimitare pruni a lui Gheorghe Ciolan, Valea
a pământului, dc"'indu-i instrucţiuni Purcăreţilor şi din Valea Brazilor Ia
deal spre Vâlsăneşti" 19 ).
precise.
La 2 martie 186 8 Gh. Micescu,
între timp, inginerul Pericle Zeusubprefectul de Argeş, îl anunţa ul- ceanu lucra conform ordinului nr.
timativ pe primarul comunei s<1 dea 7020/1868 al Ministerului de Finantot sprijinul lui P. zeuceanu să mo- ţe, scoţfmd din delimitare Şoptana
difice delimitarea 15). Pentru că a fost şi neascultând nici o propunere a
cerut de stroeşteni, care se opuneau delegaţilor comunei. La 7 martie 1868
modificării, pe 3 martie 1868 urma
el întocmeşte un .•Act de delimitarea
să vină la Stroeşti chiar Gh. Micescu.
locurilor cuvenite după noua Lege
Constituirea Comisiunii ad-hoc lo- Rurală locuitorilor aflaţi pe moşia
cale a constituit o problemă dificilă. Stroeşti din judeţul Argeş, plasa A!·Din ea trebuia să facă parte un de- geşului. Proprietate „domanială"20).
legat al comunei, un preot, primarul Acestui act i se va anexa „Planul
şi arendaşul. La 3 martie 1868 Conmoşii STROEŞTI. Proprietate domasiliul comunal şi în că 24 stroeşteni nială. Districtul Argeşu. Plasa Araleg pe Constantin Gurilă drept de- geşu"21), fără dată, dar care trebuie
legat 16) dar acesta refuză să partici- datat tot 7 martie 1868.
pe la comisie şi obligă la o nouă aleÎn act, el măsoară în lunca Vâlgere. La 5 martie 1868 este ales de- sanului pământul lucrativ şi găseşte
legat Nae Galatioiu1 7 ) care şi el re- 831 pogoane în timp ce, respectând
fuză să ia parte la lucrări şi până
t:1belul -întocmit la 14 august 1864,
la urmă este convins tot Constantin Prau necesare numai locui tarilor 944
Gurilă să fie delegatul comunei.
pogoane 6 pr<"ijini şi 50 stânjeni patraţi22). în felul acesta se ataca treiAlături de el, din comisie mai fă
ceau parte : primarul Petre Ioan Ho- mea rezervată proprietăţii.
Ordinul Ministerului de Finanţe
gioiu (primul învăţător al satului
îi poruncea să schimbe delimitarea
Stroeşti, care a îndeplinit această

şie şi

prin urmare cu rude şi prieteni -între foştii clăcaşi" 14).
Într-adevăr, Nicolae, fiul arenddşului Vasile Constantin, se căsători
se la 20 iulie 1854 cu Sultana, fiica
lui Vasile Moldoveanu (mort la 20
noiembrie 184lî) din Stroeşti, naşul
lor fiind l\larin ::.în Stan Cioran din
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din 1865 în sensul „de a scoate d in
lolalitatea locurilor de hrană poe1ille ce cad în mijlocul pădurii Şop1 ma" şi ing. Pericle Zeuceanu se supune. Locuitorii se opuneau în zadar : decizia fusese luată în vreun
11
1bi.net ministerial sau aiurea, fără
1 se cunoaşte situaţia şi fără ca ci111•va să se gândească la săteni. Acti\ 1latea condamnabilă de culise a a11 • n daşului Costache Bogdan dăduse
rl'Zultate.
In situaţi a creată, P. Zeuceanu
procedează invers : din 839 pogoane
1ppartizează locuitorilor 2/3 adică
1fi9 pogoane 8 prăjini iar treimea
p roprietăţii devine 279 pogoane 16
prăjini. Stroeştenii primeau pământ
111 stânga Vâlsanului, de la Priseaca
p;)nă la Valea lui Pripici (la nord de
lea Dadelor). Proprietatea primea
Ir imea sa în dreapta Vâlsanului şi
l.1 nord de Valea lui Pripi.ci până la
Vf1 lsăneşti.
Clăcaşii din Stroeşti erau împropr ietăriţi cu suprafeţe mult mai mici

d

pământ.

Astfel :
primit 6 pogoane 10
stânjeni patraţi ;
Un mijljocaş a primit 4 pogoane
I;3 prăjini 32 38/68 stânjeni patraţi ;
Un codaş a primit 2 pogoane 17
prăjini 5 18/23 stânjeni patraţi, ceea
1·1' reprezenta aproximativ jumătate
din cât se calculase şi repartizase în
1865. In plus, din calcul sunt scoşi
1111 fruntaş şi un mijlocaş. Biserica
i slujitorii ei primeau 17 pogoane.
'rârgul anual de la 14 octombrie se
l nea pe locul proprietăţii.
Stroeştenii deveneau astfel stăpâni
p nişte petice reduse de pământ în
ntul lor de 7 529 pogoane 17 prăjini
:11 stânjeni patraţi din care se soco1lseră pădure 6 538 pogoane 2 prăji.ni
:11 stânjeni patraţi 23). Vor avea însă,
d atunci, prin grija stăpânirii, un
Imens izlaz în toate părţile satului.
Pământuri lucrate până atunci in
fruntaş a
pră jini 41 8/23

Un
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Şoptana, Mălăieşti,

Zafii, Valea Teascului, Valea Dadelor etc. devin izlazuri. În satele vecine Mălureni şi
Vâlsăneşti se va . crea o situaţie inversă : locuitorii vor avea pământ
mai mult dar nu vor avea izlaz şi
se vor strădui să -l acapareze de la
slroeşteni.

Demn de semnalat este şi urmă
torul fapt : satul Stroeşti a fost cartografiat până în 1900 în patru planuri de bază :
1790 - harta austriacului Specht24);
1841 - hotărnicia lui Grigore Pleşoianu (pierdut)25) ;
1868 - planul lui Pericle Zeuceanu (1/10 OOO) şi
1886 - planul lui Spiridon Demetrescu (1/5 000)26).
Aceste planuri permit fixarea evoluţiei satului în decursul ultimelor
două secole. în 1790, pădurile coborau până ·În sat. Toate cele patru colţuri ale intersecţiei Văii lui Topor
cu drumul erau împădurite. Pădu
rea se întindea pe tot locul unde mai
târziu se va dezvolta casa Năndra
şilor

şi

gospodăria

Băcanilor,

până

aproape de biserică. Garduri nu existau. Pe stânga drumului, în sensul
curgerii Vâlsanului, existau 7 troiţe. Biserica se afla pe locul unde
astă'zi se află Căminul Cultural iai
peste drum se afla o fântână cu cumpănă. Drumul spre Vâlsăneşti şer·
puia pe malul stâng al Vâlsanului.
În 1868, casele sunt mai adunate
de-a lung1:1l şoselii. Biserica este ir
acelaşi loc. Conacul arendaşului ere
pe locul unde astăzi se află casa lu'
Gheorghe N. Trufăşilă tâmplaru, lân·
gă Valea Purcăreţi. Vis-a-vis de co.
nac se afla o cârciumă. Moara er<
tot la vărsarea Văii Frumoase în râul
Vâlsan. Casa lui Zafiu din deal m
mai exista, în schimb „La Zafii" s1
aflau pomi roditori.
In 1868 existau şi case răzleţe- priI
Lacul Mare, pe Valea Dadelor, prir
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Furnici etc. Hotarul cu Mălurenii
era Valea Priseaca şi de acolo drept
peste deal la 'Malul Roşu. Deadul
Mare era al stroeştenilor în 1868. Hotarul cu Vâlsăneştii era pe Valea
Pivniţii. În Şoptana se aflau livezi şi
fâneţ1:1ri : Hoaga Năndrăşoii, livezile
Galatioiului de la Pietriş, Hogioaia,
Porumbeii Popii, Porumbeii Brutarului etc.
Inginerul Pericle Zeuceanu consemnează c[1 a făcut două planuri :
unul s-a depus la Ministerul Finanţelor iar celălalt la primăria comunei. Exemplarul de b primărie nu
ni s-a păstrat.
La 9/21 martie 1868 arendaşul anunţa satisfăcut Ministerul Finanţe
lor că în noua delimitare făcută au
fost scoase poienile din Şoptana şi
cere a i se da ordin prefectului spre
a-l pune în posesie27 ). Delimitarea
trebuia acum să fie materializată pe
teren în prezenţa Comisiunii ad-hoc
locale. Unul dintre membrii acesteia,
preotul Nicolae Retevoescu, refuză
să participe la lucrări. Primar1:1l Petre Ioan Hogioi u raportează subprefectului acest refuz la 17 martie
1868 şi faptul că nici unul dintre ceilalţi patru preoţi nu vrea să facă
parte din comisie2B).
Subprefectul dă ordin primarulwi
la 18 martie 1868 ca preotwl delegat
să-şi facă datoria şi în caz de refuz
••se va denunţa către părintele episcop aşa neglijenţă şi va fi dat în judecată"29).

Preotu! Nicolae Retevoescu îşi menrefuzul şi la 25 martie 186830),
motivând că are casa de locuit în lucru „lipsindu-mi materialul şi alte,
pentru care trebuie să alerg neîncetat".
La 15 aprilie 1668 se întruneş.te
Consiliul conmnal spre a numi preotul care să participe la lmcr~ril1).
Este ales tot preotul Nicolae Retevoescu, dându-i-se câte un galben
din leafa celorlalţi patru preoţi, dar
ţine

menţinându-şi

refuzul Consiliul dl'·
cide trimeterea lui .în judecată „1·;1
nesupus legilor ţării". Sub aceasl;'1
ameninţare, Nicolae Retevoescu acceptă misiunea şi declară sub sem·
nătură că •• voi fi următor". Erau dl'
faţă încă trei preoţi printre care ~i
tânărul Constantin Teodorescu rivalul său, hirotonisit preot la 18,67.
Primarul anunţă ·subprefectura în
aceeaşi zi că s-a soluţionat diferendul şi comisia a şi început împărţi
rea pământului conform noii delimitări32). Juridic, în aprilie 1868 s-a
făcut deci, din nou, punerea în posesie a stroeştenilor pe pământul cu
care au fost împroprietăriţi. Li se ră
pea însă cca 100 pogoane care erau
rezervate proprietăţii şi pe care arendaşul Costache Bogdan intra în exploatare la 23 aprilie 1868.
Aparent, lucrurile intră în normal
şi primarul Petre Ioan Hogioiu cere
controlorului districtului Argeş, la 8
august 1868, să regleze despăgubirea
clăciill). El arată cu obidă că „mai
luîndu-le din pământu ce li se dă
duse întâi, ca 158 pogoane'.', clăca
şii vor să ştie cât au de plătit anual
pentru pământul ce li s-a dat. Cu
acest prilej, constatăm că stroeştenii
au primit:
24 fruntaşi - 148 pogoane 7 prăjini
33 stânjeni patraţi
69 mijlocaşi - 310 pogoane 13 pr.1jini 33 stânjeni patraţi
23 codaşi - 62 pogoane 9 prăjini 23
stânjeni patraţi
Total - - 531 pogoane 6 prăjini 4
stânjeni patraţi
Reintroducerea în calcul a frwntaşului Ioan Ioan Popescu şi a mijlocaşei Mariuţa sin Constantin Nicolae se datoreşte energicului primar
Petre Ioan Hogioi~ care, l<t 10 augmst
1868, i-a cerl!lt controlondui distrktmlai Argeş să-i ia in calcul, având
toate dreptarile câ~tig&tc şi recunoscute juri.dic 3').
Pe tema plăţilo,:, piimarul revine
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111 o cerere şi către subcasierul Cir• 1 11nscripţiei a II-a a districtului Art'~ la 28 august 186835). El trebuia
1 plătească la 5 septembrie 1868 ral 1 C'Orespunzătoare şi nu adunase IJ ;i 1111 de la stroeşteni, neştiind noile
1 il1liga ţii.

Jn fond, stroeştenii nu au acceptat
11oua delimitare şi au început lupta
d1• „demolare" a ei. Ei nu vor uita
11IC'iodată că, la intervenţia arenda1tiui Costache Bogdan, au fost frus11ţi de pământ. După un secol de la
1 v '1ument, bătr ân ul Petre L. Leonă1 h>
scu povestea cu durere ceea ce h
111>vestise tatăl său, Leon N. ăndr<t11, şi anume că „·î n 1864 stroeştenii
111 fost păcăliţi : nu li s-a dat claca
111are după lege".
De la 23 aprilie 1873 Costache
Ilogdan pleacă din arenda moşiei. A
lost tot timpul sabotat de stroeşteni,
p<' care nu putea să-i mai constrâncu nimic şi obligat să plece.
Noul arendaş, Nicolae Vasilescu
1i şi „grecu", va avea în arendă, în
Inată perioada 23 aprilie 1873 23
.1prilie 1888, moşia şi bunurile mici
1·11mase în Stroeşti pe seama statului. El era nepotul lui Costache Mornitul care la 23 aprilie 1842 intrase
p ntru prima dată în arenda moşiei

'I·'

"{tr oeşti.

n octombrie 1876 „obştea locuito1llor cătunului Stroeşti", în petiţia
1naintată către Tribunalul Argeş, a'°' tă că arendaşul Constantin Bogdan „văzând că nu poate să ne supuie la nişte învoieli ruinătoare peni ru noi, îşi permite ca prin silnicie
11e ia o bucată de pământ ca peste
I00 pogoane din cele ce aveau mai
bune şi le stăpâneşte până iese din
ilrendă "36).

Ei se plâng că „noul arendaşi, d-nu
Nicolae Vasilescu grecu, care se gă
seşte şi acmm în arenda moşii şi domiciliat acolo, urmează cu posesiunea
iarăşi arbitrariu,
posedându-ne şi
d-lui aceste una sută pogoane pă-
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mânt", chemându-l în judecată atât
pe acesta cât şi pe Ministru de Finanţe, proprietarul. Ei sperau să obţină prin judecată „dreapta noastră
proprietate, uzurpată arbitrariu, împreună cu venitul de când rău se posedă de numiţii".
Această acţiune nu a dat satisfacţie stroeştenilor. La 24 februarie
1877, Tribunalul a decis ca inginerul hotarnic Ştefan Râmniceanu să
meargă la Stroeşti şi să facă verificarea. Procesul se amână pe 12 octombrie 1877 când se constată că inginerul nu executase lucrarea. în final, procesul se suspendă pe motivul
că stroeştenii nu au plătit taxele/pentru facerea citaţiilor şi suspendat a
rămas. Locuitorii din Stroeşti au considerat, probabil, că nu vor avea câş
tig de cauză şi nu s-au angajat ~n
cheltuieli pentru o cauză al cărei
sfârşit favorabil nu-l întrevedeau.
Există, evident, şi conflicte între
stroeşteni. Iancu Olărescu reclamă la
24 februarie 186937) că Gurilă Constantin nu-i plăteşte munca pentru
fânul de pe un loc care, iniţial, i se
dase lui şi apoi i s-a luat, disputa
fiind legată şi de încălcarea legii
monopolului. Nică al lui Din Baciu
cere şi el, la 1 martie 186938, un că
min de casă deoarece primise un loc
de 30 prăjini, plin cu bolovani, în
gura Văii Purcăreţilor.
Cele 12 pogoane care se cuveneahl
paracliserului Nae Popescu şi celor
doi preoţi fo funcţie : Nicolae Retevoescu şi Constantin Teodorescu generează de asemenea un conflict. La
20 mai 1869 primarul raporta subprefecturii că nu-i poate împăca.
Preotul bătrân, Nicolae Retevoescu
cerea mai mult pământ, în timp ce
Constantin Teodorescu vroia să se
împartă în mod egal. La 14 februarie 1867, şaizeci de stroeşteni dădu
se solicitantului Constantin Teodorescu un înscris prin care declarau că
sunt de acord să fie numit şi el preot
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ia Stroeşti, pe lângă N. Retevoescu
în slujbă, obligându:se_ să-i dea u~
sfanţ de fiecare casa, m afara lefi 1
şi a venitului bisericii, „iar din p;;imântu delimitat bisericii de d-nu inginer să nu aibă part~" 39 )._ La_ ac~as
tă învoială a subscris ş1 batranul
preot N. Retevoescu. După ce a primit numirea de preot în Stroeşti,
Constantin Teodorescu {5 mai 1845
- 27 martie 1896) a cerut 4,5 pogoane ca şi celălalt preot, urmilnd
ca paracliserul să ia 3 pogoane. Preocupările şi metodele tânărul_ui preot
erau cât se poate de lumeşti !
Dar eroziunea" triemii statului se
declanŞ~se. Tinerilor însurăţei trebuia să li se facă loc în sat şi în ţd
rină. Subprefectura ceruse primarului să răspundă dacă se pot împroprietări însurăţeii
cu 100 pogoane
pământ în Stroeşti sau în Costeşti.
Alarmaţi, primarul Petre. Ioan Hogioiu şi arendaşul N. Vasilescu, răs
pund la 16 februarie 1868 că „după
părerea noastră nu este 100 pogoane, peste 1/3 - parte garan~ată arendaşuh.1i şi 500, peste locurile vechilor locuitori"40).
Subprefectul Gh. Micescu ·îi reproşează primarului
la 20 februarie
1868 că n-a înţeles problema 41 ) : trebuia să se răspundă ,,dacă partea ră
masă pe seama proprietăţii este cu
întindere şi princioasă de a se da o
parte dintrânsa pentru însurăţei si
ca întindere de pogoane, fără însă ca
cu aceasta să se atace treimea proprietăţii". Să dai pământ însurăţei
lor din Stroeşti fără să ataci treirnea
proprietăţii, aşa ceva era imposibil !
La! 15 decembrie 1878, Christea Neculcea şi primarul Toma Popescu încheie un proces-verbal 42) în care, pe
baza art. 5 şi 6 din Legea Rurală publicată în Monitorul Oficial din 20
iunie 187S, stabilesc un cătun pentru
14 capi de familie numiţi „însură
ţei". Fiecare primea 7 pogoane, rnai
mult decât primise un fruntaş în

------~~-

1868. Cei 14 însurăţei erau : preotul
Nicolae I. Retevoescu (1834 - 27
mai 1877), fiii răposatului ţârcovnic
Nae Popescu, Ion Gorocilă, Ion Popa Tudor, Gheorghe I. Munteanu,
Constantin Tache Tănase, Neculae
al lui deaconu Sandu, Constantin Chiriac toţi din Stroeşti ; Duţă Grigore
Butoi şi Florea Ion Fieraru din Vâlsăneşti ; Lepşa Stan, Săvulescu Ion,
Broc Nicolae ş.i Stan Băluţă din Mălureni43).
·
Aceştia intri'! în posesia provizorie
a păm:cîntului la 15 decembrie 1878.
Deoarece preotul Nicolae Retevoescu murise la 27 mai 1877, ia în primire soţia sa Dumitra. Pentru minorii răposatului ţârcovnic Nae Popescu, ia în primire epitropul lor,
Teodosie Popescu.
Cătunul însurăţeilor împroprietă
riţi în 1878 s-a fixat la nordul satului Stroeşti, în continuarea loturilor
primite de stroeşteni în 1868. Ei au
format zona numită de locuitori a
,,liniaşilor". Tot cu acest prilej, şco

lii i s-a dat un pogon în vatra satului şi 17 pogoane în ţarină 44 , pământ
pe care l-a luat în primire primarul
comunei.
în acest fel, din treimea proprietăţii, 116 pogoane au intrat în 1878
în proprietate a stroeştenilor, ceea ce
reprezenta 41,58°/o din respectiva
treime. Era primul an de la recâşti
garea prin luptă a independenţei de
stat a României !
Arendaşului nu-i mai rămâne altceva de făcut decât să ceară, la 10
octombrie 1879, să fie scăzut din plata arenzii cu 1 740 lei, calculul fă
cându-se cu preţul unitar de 15 Iei
noi anual de iiecare pogon 45). „Ca adevărat român, nu voiesc paguba patriei mele", declara arendaşul ritos
şi din cererea sa aflăm că anul 1879
a fost secetos.
Inginerul G. Mariano, chemat să
verifice situaţia, raportează la 4 decembrie 1879'6) conţinutul delimită-
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1, drept urmare, administratorii Do11wniilor Statului îi scad arendaşului
I Cil2,40 lei (13,90 lei/pogon), cu în1t·pere de la 1 ianuarie 1879, din al'l'nda datorată .

Ulterior, 1n · 1879, este înregistrat
şi Iordache Talpazan
di n Stroeşti care este împroprietărit
lot cu 7 pogoane în cătunul „liniaşi
lor1' . El intră în posesie la 6 august
I tl80 47 . Evident, şi în acest caz, arend ş ul N. Vasilescu cere la 8 ianua1·i ' 1883 să i se reducă arenda cu
.11lO lei în decursul a patru ani, de
t'i md i se luase cele 7 pogoane48. El
or otise cu preţul unitar de 20 lei/
pogon.
Administraţia _îi scade într-adevăr
trenda dar, cu începere de la 1 iam1arie 1881 şi la preţul de 13,90 lei/
pogon.
Actul definitiv pentru delimitarea
p[1rnântului din ţarină al celor 15 înurăţei şi al bisericii va fi întocmit
dC' ing. Gheorghe G. Vlădes'cm de abia
lu 25 februarie 1884 şi aprobat de
Ministerul Agriculturii la 13 martie
1886 49) . Acest teren se întindea, în
principiu, de la Valea lui Pripici până la Valea Brazilor, pe stânga Vâlsnnului. Se ţinea seama de faptul că
drumul ocupa 2 pogoane iar văile,
1l pogoane şi 737 stânjeni patraţi, care se luau din „treime". Drumul în
t'hestiune era o porţiune din drumul
. troeşti - Vâlsăneşti care se afla
pe malul stâng al Vâlsanului şi drumul Stroeşti - Costeşti, ambele ameninţate de inundaţiile
frecvente
ale râului.
Fenomenul de destrămare a ,,treimei proprietăţii" continuă şi pe alte
căi. Astfel, lai 24 decembrie 1883, statul îi vin.de lui Gheorghe Petrescu
un teren de 1 ha 94 arii în vatra satului la preţal de 1 510 lei50). Cumpărătorul achită integral costul terenului şi intră ·în posesie în ianuarie
1884.

1• 1 „ însurăţel"
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Urmându-i exemplul, fratele său
Constantin Costescu (fiul lui Petre
Ioan Hogioiu) a cumpărat şi el un
loc de arătură , în gura Văii Frumoase, rezervat pentru moară . Terenul,
în suprafaţă de un pogon, s-a vândut cu 130 lei, achitaţi integral la 17
iulie 188451).
La 4 decembrie 1884, arendaşul
cere şi de această dată a fi scăzut
din preţul arenzii cu cota corespunzătoare celor 5 pogoane52). Era singurul lucru pe care-l mai putea face!
Iată cum, din cele 279 pogoane 16
prăjini rezervate în 1868 statului, reprezentând „treimea proprietăţii", în
1884 lipseau 134 pogoane (480/o) luate de stroeşteni pe diferite căi.
A existat, evident, şi o evoluţie a
proprietăţii funciare. La aplicarea
Legii Rurale în Stroeşti, Toma Iordache nu a primit pământ. Văleu
Trăistaru îi vinde în 1867 nouă pră
jini pământ, pentru suma de 51 lei.
Pentru recunoaşterea dreptului de
proprietate, Toma Iordache se judecă la 5 mai 1880 cu moştenitorii lui
Vâlcu Trăistaru. Hotărârea dată se
execută · de abia la 20 februarie
1904 53).
Fenomenele de înstrăinare a pă
mântului primit prin Legea Rurală
nu au fost rare. La 28 aprilie 1915,
Nicolae I. Zafiu îi vinde, pe 75 lei,
lui Petre Leonache Nicolae, care mai
târziu îşi va lua numele de Petre
Leonăchescu (2 decembrie 1891 5 ianuarie 1973), „un petec de pă
mânt rural din 1864, loc de cultură
sitmat în punctul numit Sub Mal raionul acestei comuni, în suprafaţă de
patru prăjini sau opt sute treizeci şi
doi (832) metri patraţi"54). De această dată, autentificarea vânzării se !face în aceeaşi zi, la Judecătoria Ocoluloi Rural Stroeşti din localitate.
Să consemnăm şi un eveniment de
altă natură, deosebit de dureros pentru stroeşteni. La 27 octombrie 1863
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se declanşează în Stroeşti o violentă
epidemie de febră tifoidă (,„li ngoare"). 1n perioada 1863 - 1865 au
murit de această boală 28 stroeşteni,
din totalul de 55 decedaţi. Numai în
1864 au murit de febră tifoidă 17
stroeşteni55).

Boala nu alege : mor tineri şi bă
trâni, femei şi bărbaţi. La 26 septembrie 1864 moare preotul Teodor
sin Nicolae Apos~scu. in unele familii au avut loc adevărate tragedii.
La 18 martie 1864 murea pruncul
Ioan, fiul lui Ioniţă N. ăndraşu, i:ir
la 26 martie 1864 murea şi tatăl. La
27 aprilie 1867 murea şi cel de al
doilea băiat, Petre I.
ă1îdraşu în
vârstă de şase aru, care căzuse din
pridvorul casei ăndraşilor. Ca::;a ră
măsese fără urmaşi, moti v pcnt --·; care bătrâna Ilinca Năndraşu (1782 12 octombrie 1872) a ~nfia t pe Leon,
băiatul fiicei sale Sanda (1828 16
februarie 1859).
Dar, în aceiaşi ani, 1863-1865, se
năşteau în Stroeşti 69 copii !
intre timp, se declanş.ase un alt

proces care va da lovitura de graţil
„treimii proprietăţii". La 8 aprili •
1881 este promul~ată Legea pentru
vânzarea unor părţi din bunurile statului, care se publică în Monitoru 1
Oficial nr. 11 din 12 aprilie 1881. :\ceastă lege va fi completată ulteri l1r
cu încă două legi, promulgate la ~4
aprilie 1884 şi 5 aprilie 1886 şi r• 1
un regulament publicat la 10 ia n•.t::
rie 1885 în Monitorul Oficial nr. 2;:tJ
S-a creat astfel cadrul juridic pri11
care stroeştenii, acţionand tenace <i
cu multă abilitate, vor desfiinţa „treimea proprietăţii" cumpfm"md ci, o11
loturi mici de dte 5 ha, pămc'.'in t11
cultivabil· din Stroeşti pc care-l m i!1
poseda statul şi-l administrau arendaşii.
Această ultimă etapă a
eştenilor pentru aplicar

luptei stroa corectă a
Legii Rurale în satul lor se constituie într-o adevărată epopee, cu desfăşurări de forte şi conflicte sociale
pe multiple planuri, epopee care merită o analiză separat.ii.
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Resume
On presente l'application de la Loi
Rurale de 1864 dans le village ele
Stroeşti,
department d'Argeş. Les
t'·venements de 1864 a 1884 sont analyses en detail, avec des exemples
significatifs.
Par la Loi Rurale ont ete rendus
proprietaires 123 villageois qui ont
rcc;:u 559 pogoane 8 praJm1, moins
qu'ils en avaient le droit. Par Ies

machinations du grand fermier Constantin Bogdan, l'Etat roumain a r~
tenu pour lui 279 pogoane 16 prăjini,
representant la „tierce de la propriete".
Dans l'ouvrage on presente aussi
15 jeunes maries et l'ecole qui, dans
la periode 1878-1880, ont etaient
mis en possesion ·de 116 pogoane,
c'est a dire 41,580/o de la „tierce de
la propriete".
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ATITUDINEA MUSCELENILOR FAŢA DE
REFORMELE ŞI POLITICA EXTERNA
DIN PERIOADA DOMNIEI LUI
ALEXANDRU IOAN CUZA
MIRCEA GÂLCĂ
Deşi scurtă, perioada domniei lui
Alexandru Ioan Cuza s~ caracterizeazi1 printr-o vie activitate pentru aşe
zarea Statului Român pe b.a;ze noi,
(·orespunzătoare stadiului de dezvolt are a societăţii din deceniile de mijloc ale sec. al XIX-lea.
În vederea realizării acestui deziderat, domnitorul Alexandru Ioan
Cuza şi cel mai apropiat colaborator
;iJ său, Mihail Kogălniceanu, au acţionat cu multă pricepere şi energie
iniţiind o serie de reforme care au
pus bazele dezvoltării Rom[miei m()derne.
Printre reformele iniţiate şi apli('ate în perioada la care ne referim
t•numerăm :
secularizarea averilor
mănăstireşti, legea electorală şi legea
agrară, legea instrucţiunii publice,
cea a organidirii administraţiei de
stat şi reorganizarea justiţiei.
Aplicarea acestor reforme dar in
mod special cea agrară şi cea elei::torală s-au bucurat de un sprijin larg
din partea populaţiei şi chiar a autorităţilor administrative de stat.
Semnificative în acest sens sunt o
serie de documente 'inedite aflate la
Filiala Arhivelor Statului Argeş.
Astfel, în octombrie 1864 administraţia plaiurilor Nucşoara şi Dâmboviţa şi a plăşilor Argeşel, Podgoria
şi Răurilor trimit Consiliului jude-

ţean

Muscel moţiuni prin care se
atitudinea populaţiei de pe
aceste meleaguri faţă de reformele
înfaptuite de Alexandru Ioan Cuza.
În moţiunea înaintată de Administraţi a plaiului Nucşoara se consemnează
,,Subsemnaţii
alegători
primari din comunele rurale din plaiul
Nucşoara autorizăm şi cerem cu stă
ruinţă de Ia alegătorii noştri direcţi
ca Consiliul judeţean ce vor alege
dumnealor la 18 (octombrie 1864) şi
care după aceasta se vor reuni în şe
dinţă publică [... ] printr-un actu solemn să arate Măriei Sale domnitorului Alexandru Ioan 1-iu, desăvâr
şita recunoştinţă şi profundu nostru
devotament pentru măreţele fapte
naţionale şi dreptate săvârşite de la
2 maiu până astăzi de Măria Sa [... ]
care ne-au datu ogoarele noastre, ca
moşie a noastră şi ne-au scăpatu de
apăsările ce am suferitu in trecutu.
In sfârşit noi subsemnaţii foşti clă
caşi, astăzi cetăţeni liberi şi proprietari pe ogoarele noastre, vom ·Înălţa
totdeauna rugăciuni către cel a totputernic, pentru prelungirea zilelor
Măriei Sale Alexandru Ioan I-iu desăvârşitorul unirei, întemeiatorul Stati.lltii Român; a Măriei Sale Doamna
Elena ocrotitoarea orfanilor !7i a aşezămintelor de învăţătura fetelor" 1).
Ih încheierea moţit.inii Se arată că
prezintă

http://cimec.ro

120

••... numele Măriei Sale Voievodul
Cuza va fi pomeni tu cu respect din
neam id neam"2).
Moţiunea este semnată de un num.:ir de 605 cetăţeni din cuprinsul
comunelor plaiului Nucşoara 3 ).
Moţiuni asemănătoare au fost trimise Consiliului judeţean Muscel de
administraţiile plaiului Dâmboviţa Şi
a plăşilor Argeşel, Podgoria şi Râu:...
rile, deci de toate, moţiuni semnate
de un număr total de 2437 persoane 4).
l'n alt document important redactat de Consiliul jµdeţean Muscel, ales pe data de 18 octombrie 1864 care reunindu-se în sesiune extraordi;1ară la 26 octombrie 1864 „ ... a socotit de a sa datorie ca cel dântâi act
al si1u s<1 fie acesta ca fidel interpret
al entuziasmului public de a arăta
Mc-1riei Voastre recunoştinţa şi devotamentul judeţului întreg pentru mă
reţele şi naţionalele fapte ce Măria
Voastră au săvf1rşit de la 2 mai şi
p;in:1 acuma. Numele Măriei Voastre care a emancipat un întreg popor
d:rndu-i drepturi politice şi făcând
pc foştii clăcaşi proprietari pă ogoarele lor va rămâne neşters în istoria patriei, în analele Europei, posteritatea îl va bi necuvfrnta cu recuno5linţă ... "5).
În încheierea acestei moţiuni care a fost înaintată domnitorului Cuza, Consiliul judeţean Muscel arată
că „ ... a hotăr<1t ca drumul ce se va
începe în primăvară (1865) de ia
frontierea despre Braşov până la
Câmpulung cu podul pă Dâmboviţa
lângă comuna Rucăr să poarte numele de Alexandru Ioan I-iu, desă
vârşitorul unirii, întemeietorul St:i.tului Român ... "6)_
Tot în semn de recunoştinţă pentru reformele înfăptuite,. muscelenii,
aşa cum reiese dintr-un proces-verbal al Consiliului judeţean Muscel
din 26 noiembrie 1864, în număr de
2 500 au semnat o petiţie prin care
şi-au exprimat hotărârea să ofere o

sabie de onoare domnului AleKa•.1clru Ioan Cuza, având ca inscripţie
următorul conţinut : „ ... pentru proiectul de lege electorală şi de lege
rurală, prezintate de ministru Kogăl
niceanu în zilele de martie şi aprilie
care au fost respinse de desfiinţatele
camere, judeţul Muscel şi oraşul
Câmpulung, :recunoscători"7).
Cum p;mă Ja data de 26 noiembrie
1864, nu se reuşise să se strângă decc1t sum;:i de 120 galbeni, Consiliul
judeţean Muscel ••... unindu-se cu dorinţa exprimată de judeţu întreg prin
petiţiunea colectiv<-1. .. " 8) a hotărât ca
diferenţa pcînă la 220 galbeni cât
costa sabia, care era deja comandată
la Paris, sc.1 fie completată de casa juueţului9).

Acelaşi document ne face cunoscut
c[1 autoriti"1ţile muscelene au ţinut legătura cu Iancu Alexandri fratele

poetului Vasile Alecsandri care în acel timp era agentul diplomatic al
României la Paris şi care a primit
ca sarcină să se îngrijească de confecţionarea săbiei respective 10).
Cinstea înmânării acestei săbii i-a
fost încredinţată lui Nicolae Kretzulescu preşedintele consiliului de miniştri, ministru secretar de stat la
departamnetul finanţelor şi consilier
al judeţului Muscel1 1. Acesta, în' fruntea unei delegaţii din care n-au lipsit
istoricul C.D. Aricescu şi Dimitrie
Negulici, fratele pictorului Ion Negulici, pe data de 10 decembrie 1865
într-o duminică, s-au prezentat la
domnitorul Cuza şi i-au înmânat sabia.
Cu ocazia înmânării, Nicolae Kretzulescu a rostit următoarele cuvinte : „Măria Ta ! judeţul Muscel şi reşedinţa sa, oraşul Câmpulung vine
azi prin delegaţi şi au onoarea a se
înfăţişa înaintea Măriei Tale a vă
prezenta sabia ce în simţărnântul lor
de devotament pentru Măria Voastră a, crezut a vă oferi. Câmpulungenii şi toţi muscelenii, locuitorii pă-
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111,lntului de descălecătoare a lui R allt egru se fălesc a putea astăzi să
11d ngă cu sabia oferită de dânşii pe
lonmul României a [le] cărui fapte
ln<ir eţe vor face epocă în istoria ţă1·11 şi vor lăsa nemuritor numele lui
\lcxandru Ioan") 2. La aceste cuvinlt•, domnitorul le-a mulţumit şi i-a
111săr cinat să mulţumească din parte-i
rnuscelenilor şi a adăugat că atunci
l 11d este vorba de patrie „„.a căutat
totdeauna a se însufla din strămo
·< ·asca pildă a domnilor români"13.
Ataşamentul muscelenilor faţă de
domnitorul Cuza s-a manifestat favo1.ibi.l nu numai pentru reformele în1.tptuite ci şi faţă de politica extern ă
1w care acesta a înţeles s-o ducă.
i n acest sens este demn de scos 'm
• • vide nţă atitudinea muscelenilor fa1;1 de răspunsul dat de Alexandru
lemn Cuza scrisorii marelui Vizir
I uac.1 -paşa din 2/14 sept. 1865 prin
1 ·ir
acesta califica incidentul petre1 ut în Bucureşti la 3/15 august 1865,
dr0pt „rostirea brutală a unei nemulţumiri generale".
Prin răSJ?Unsul dat marelui vizir
Fuad-paşa, Cuza respingea încercarea
l'urciei de a se amesteca în chestiunile interne ale ţării silind pe vizir la
retractare.
Acest răspuns demn şi hotărât a
tvut un larg ecou şi în rândul populaţiei din Muscel. Făcându-se interpretul populaţiei din judeţ, prefec-
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tura judeţului Muscel, trimite la 15
noiembrie 1865 domnitorului Cuza un
mesaj în care se consemnează că
„Răspunsul dat de înălţimea voastră
la epistola marelui vizir ·al !naltei
Porţi a umplut de mulţumire inimile
tuturor românilor, căci printr-însul
susţinând drepturile şi autonomia ţă
rii în spiritul instituţiunilor noastre
ab-antico garantate de înaltele puteri
prin tratatul de la Paris şi Convenţie, menţineţi totdeodată demnitatea
naţională la înălţimea sa. Pentru această demnă şi energică atitudine, a
măriei voastre posteritatea păstrează
P.I.D . o frumoasă pagină ·Î n analele
ţării. Generaţiile viitoare vor pronunţa cu respect şi recunoştinţă numele
lui Alexandru Ioan I iar noi în numele judeţului venim cu cel mai profund respect a depune la picioarele
tronului Mării Tale recunoştinţa şi
devotam ntul ce vă păstrăm asigurându-vă totodată că judeţul Muscel
împreună cu toată ţar a vă va însoţi
totdeauna pe patriotica cale ce de la
începutul g uvernării maestăţii voastre nici un minut nu a ţi părăsit-o"14.
Aceste mărturii documentare ne
d emonstrează că atât reformele preconizate şi aplicate în timpul domniei lui Alexan dru Ioan Caza cât şi politica externă a acestuia s-au bucurat de un larg sprijin din partea
popul a ţi ei din fostul judeţ Muscel.

NOTE
J\rh. St. Argeş, fond Prefectura jud.
dos. 2/1864, f.l.
Idem.
J Idem, f . 1, v. 8
4 Idem, f. 9-4.2.
5 Idem, f. 2.6.
6 ldem.

1

Mu ~cel,
2
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Idem, dos. 1/1864-1865, f. 23.
Idem.
9 Idem, f. 23 şi 23 v.
10 Idem.
11 Idem, dos. 29/1865, f. 58.
12 Idem, f. 59.
13 Idem.
14 Idem, dos. 145/1865, f. 18.

7
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ABSTRACT
Using the documents existing în
the State Archives, Argeş County,
the prese1t paper brings informaticin
in connection with the way in which
the population appreciated the reforms
adopted during the reign of Al. I.
Cuza.

As we can see in the documentH,
the poptţlation
the Muscel County
was satisfied with the agrarian and
Electoral Reforms as well as with
the dignified answes written by AL I
Cuza in the letter sent to the Gram!
Vizier.
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ASPECTE SOCIAL-ECONOMICE DIN ZONA
'DE NORD-VEST A JUDEŢULUI ARGEŞ
LA tJUMATATEA SECOLULUI AL XIX-LEA
'C0NSTAN-'l'IN ILIESCU
MIRCEA DUMITRU
în urmă\ cu aproape 15 ani, în 1983,
patrimoniul Muzeului de Istorie Na\ională din Bucureşti se îmbogăţea
11 1 un valoros fond de documente al1 e1tuit din 110 manuscrise în limba
t o mână, scrise în cea mai mare par11• cu caractere chirilice. Ele au completat în mod firesc şi oportun la1ul de documente mai restrâns ca
număr n umaC 41 de mărturii1 whiziţionat de muzeu în anul 1982
. i provenit din aceeaşi sursă, anume
,,Fondul documentar Şuiei" după nuinele comunei şi centrului pomicol
ele pe valea Topologului din judeţul
Argeş<>.

O apreciere de an samblu asupra ac· •stui important fond documentar
r(•levă o diversitate de aspecte socialPconomice, administrative, juridice şi
dt> altă natură referitoare la comuna
l;' uici, dar şi la altele învecinate din
l.Clnă, ·În perimetrul fostei plăşi a Lovi ştei .
Cronologic, documentele aco1tl'ră o perioadă de peste două secol •, din a doua jumătate a veacului al
. VII-lea până în a doua jumătate a
pcolului al XIX-lea.
Conţinutul documentelor evidenţi1ză, între altele, procesul de aservire
1.reptată a ţăr,ănimii libere, dezvoltar a marii proprietăţi boiereşti, conolidarea boierimii ca clasă, situaţia
ţ raoilor moşneni mulţi la număr şi
tlârji î.:o. lupta lor pentru păstrarea

proprietăţilor deţinute şi a libertăţi
lor moştenite de la înaintaşi.
Un astfel de tablou complex şi nuanţat cu o multitudine de imagini ilustrează o viaţă dinamică, într-o
continuă mişcare şi dezvoltare ce se
profilează cu prisosinţă din cuprin-

sul mărturiilor documentare pe care
le avem în vedere, de altfel foarte
variate sub raport tipologic : zapise,
cărţi (porunci)
domneşti,
procuri
(cărţi ) de vechilat, cărţi de judecată ,
jalbe, cărţi de hotărnicie, scrisori oficiale şi particulare, contr.acte de nrendare, rapoarte asupra unor diferite pricini cum sunt citaţii, dovezi (adeverinţe), procese-verbale, recipise,
cărţi de învoială. Hste,
acte de embatic etc. (are-.1dare a unui teren pe
termen foarte lung, până la 99 de a ni,
în intervalul căruia arendaşul se bucura de dreptul de posesiune deplină
a terenulw.ii). Deţinerea fondului de
docu,mente a mintit de către familia
Ma.rilena2 şi Mircea Tudor Gheorghiu
din Bucureşti se explică prin faptul
că ofertanta Marilena Gheorghiu ~ste
o descedentă directă a unei famiJi:i
de mai multe generaţii:, Şuiceanu, odinioară mari proprietari
.din satul
Şuiei . Primul dintre a. ;eştia care este
atesţat documentar, vlastelinul B,1dea ·de la $uici an;lintit în anul 1501,
a fost urmat de reprezentanţi proveniţi din rândurile marii boiedmi 1

http://cimec.ro

124

CONSTANTIN ILIESCU, MIRCEA DUMITRU

implicaţi de-a lungul anilor în procese cu moşnenii, situaţie reflectatei
şi de documentele pe care le-au păs
trat şi care, se pare, au fost adunate
la jumătatea secolului trecut. Din ~1ceastă perioadă se remarcă activitatea boierului Anton Suiceanu care a
îndeplinit funcţia d~ subprefect c.l
pl<'işii Loviştei în vremea domniei lui
Alexandru Ioan Cuza.
Despre <:ctivitatea şi rolul lui Anton Şuiceanu în raporturile sale cu
autorităţile timpului, cu sătenii şi cu
alte persoane, din documentele exisknte se detaşează un profil de energic şi priceput executant, dar şi bun
organizator în soluţionarea unor numeroase şi nu de puţine ori dificile
îns<-ircinări ce i-au fost jncredinţate.
Bun<loarr1, în scrisoarea3, pe can' u
reproducem integral, trimisă de cârmuirea .iudeţului Argeş cu menţiunea
„grabnic" lui Anton Şuiceanu i se aducea la cunoştinţă că Ia 9 aprilie
1850 a fost numit cinovnic (funcţio
nar de stat) : „D(omnul) Inspector al
graniţelor prin adresa nr. 697 cerând
a i se r<.în.dui un cinovnic ca s<1-l însoţească în trecerea-i printr-acest judeţ cu aşezarea satelor după noua legiuire pentru paza pichetorilor dup[1
marginea Austriei, cârmuirea te orfmduieşte pe d-ta şi. te pofteşte ca
luf1nd de la D(omnul) subocârmuitor,
respectiv toate ştiinţele tt-ebuincio;i,sc' de satele ce cad în depărtare de
zece ceasuri de picheturi şi de num;-1rul familiilor după tablă. şi socotelile cutiilor, să mergi negreşit dimpreunii cu D(omnul) subocârmuitor
a-l întcîmpina la 11 ale cl..trentei la
capul judeţului dinspre Câineni şi
de arnlo să-l însoţeşti, până iţi va isprt1vi trebuinţa, fiind dator domnul
sub c[1rmuitor".
La sf<lrşitul lunii noiembrie 1859
Anton Şuiceanu şi-a dat demisia din
furicţia de prim ajutor la administraţia plaiului Loviştei urmând să îndeplinească însărcinări de elaborare

a comisiei de recesiune". Aprecierill'
făcute în ~~risoare 4 , pe care i-a ex
pecliat-o subadministratorul plăşil
Loviştea, M. Predescu sunt semnifi·
cative pentru recu11oaşterea meritelor
şi capacităţii lui Anton Şuiceanu
„Vă felicit domnule de frumoasa npinie, bunele sentimente patriotice,
cinstea, moralitatea şi capacitatea d1•
care bucurfmdu-vă aţi tras încrede
rea şi a D-lor proprietari şi a guvernului si v<"1 urez succes şi bună în;iintare ·după cum Jlll"ritaţi, Mărturi
sindu-vă şi cu acest prilej via mulţumire şi recunoştinţe_'\., în care arn
rămas de rara bună conduită în toi
c_'u_-sl1l trecuţilor opt ani şi jumătate
\'e am fost împreună". Un certificat
tip5, d:ltat 17 februarie 1860 scmn:1t
de n-:inistrul secretar de stat al „trebilor interne" !3i de !Şeful („capul") oficiului statistic adevereşte că Anton
Şuiceanu a fost men1bru al comisiei
de recesiune" a plaiului Lovistei in
calit'ate de asistent din parte~ proprietarilor, recenz[rnd la faţa locului
43:38 familii din 4382 de case, vremC'
Lle 84 zi1e, „corespunzfmd pe deplin
misiunii încredinţate şi C1V:înd purtare bun;'.'1".
Meritele lui Anton Şuiceanu au
fost remarcate si in timpul domniei lui Alexandru· Ioan Cuza. Prefectul districtului Argeş îl înştiinţa printr-o scrisoare!> datată 10 iunie 1861
şi expediată din Pite.şti că din ordinul domnitorului Pri neipatelor Unite a fost mutat din postul de subprefect de la plasa Loviştei în plasa Olt, în locul subprefectului Paulică Botescu, demisionat. Intr-o altă
scrisoare7 din 2fl august 1861 prefectul districtului (.i udeţu lui) Argeş îi ~
ducea la cunoştinţă 1ui Anton Şrn
ceanu că în urma recomandării ministrului de Interne, domnitorul Cuza l-a numit prin înaltul decret din
19 august 1861 subprefect al plăşii
Loviştei revenind deci la cond\'1cerea administrativă a acestei sub-
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- -- - - · -- ii I viziuni a judeţului Argeş, în locul
11i Ghiţă Alexandrescu, demisionat.
111 cuprinsul scrisorii se arată că An111 11 Şuiceanu a dovedit „„.probe prm
1 l şi activitate de dreaptă adminis1rn re" .
Un proces-verbala datat 17 aprili e
ll!(i5 a fost încheiat între Anton Sui1 1• mu ·În calitate de proprietar şi de
d1•l gatul săt enilor (foşti clăcaşi pe
111·oprietatea lui Anton Şuiceanu) în
1 .i!itate de membri ai comisiei de apli ·arc a prevederilor Legii rurale,
p1 in care se stabileau pământurile ce
11rmau a se da fo ş tilor clăcaşi din
111 opri etatea lui Anton Suiceanu :
proprietari şi' delegatul
11 S· 1bt scrişii
.ilt'nilor care compun comisia ad-hoc
1irl•vă zută la art. 16 din legea rurală,
·ll ibzuind conform art. 2 din instruc\l a domn ului ministru de interne nr.
11;173 din anul încetat Cl864) am găsit
dP c u viinţă că locuitorilor foşti clă
l'llŞi pe proprietatea D. Anton Şui
l'l'anu din comuna Şuiei Moreşti să
li se dea pogoanele legiuite lor de pes1 • apa Topologului spre apus, din
1pa Brusturoasa pe lângă hotarul
dumneaei Sultana Tirianca spre Topolog până la împlinirea sumei de
pi1mâ nt ce li se cuvine. Iar celor de
p •ste apa Topologului dinspre răsă1·it din drumul cel mare pe lângă
valea podurilor, în sus spre răsărit
1><î nă unde li se va împlini pogoanele
hotărâte
după categoria
fiecăruia .
P ntru care s-a încheiat acest pror ' S (verbal) în urma căruia dl. prol rietar ve-ţi proceda îndată la delimitarea pământurilor ce rămân în deplină proprietate a sătenilor faţă de
r stul proprietăţii".
Anton Şuiceanu a lmat parte ca
membru al comisiei de aplicare a
Legii pentru vânzarea către ţărani a
1inor suprafeţe de pământ din moşi
llc statului şi pentru răscumpărarea
l'mbaticurilor din 7119 aprilie 1889,
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lege al cărei scop era temperarea
luptei pentru pământ a ţărănimii şi
apărarea marii proprietăţi moşiereşti.
O scrisoare tip a Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor datată 21 august 1891 din
Bucureşti îi aducea la cunoştinţă că
a fost numit membru în comisia de
aplicare a Legii vânzării bunurilor
statului ce urmează a pune în vânzare loturile de pe moşia satului Muşete şti din judeţul Argeş. Scrisoarea 9
rezuma cadrul social-juridic pe care-l ridica legea amintită şi apela la
sprijinul ce-l putea da Anton Şui
ceanu : „Ştiţi că ţara întreagă RŞ
teaptă aplicarea legii pentru vânzarea bunurilor statului şi cunoaşteţi
abuzurile ce s-au făcut cu legile anterioare. Ca să putem aplica această
lege şi cât mai curând şi cât mai
drept, facem apel la patriotismul
Dvs. rugându - vă să binevoiţi a face
parte din comisiunea de vânzarea lotmrilor de pe moşia satului Muşeteşti
situată în judeţul Argeş. In continuare i se comunica să se înţeleagă cu
inginerul G. Vlădesca, cu delegatul
ministerului şi să constituie toţi trei
comisiunea de vânzare : „ ...procedând
la efectuarea vânzării loturilor de
pe zisa moşie, având în vedere întru
aceasta legea cu regulamentul ei şi
cu actele încheiate şi aflate la delegatul nostru". Se considera de către
ministrul G. Missail că destinatarul
scrisorii „„.va accepta cu plăcere această delegaţiune anevoioasă" şi era rugat să primească
asigmrarea
distinsei noastre consideraţiuni împreună cu mulţumiri anticipate pentru serviciul ce aveţi a presta unei
cestiuni de atâta însemnătate".
Materialele inedite prezentate pun
în lumină date şi fapte de un real
interes documentar, îndeosebi în domeniul relaţiilor agrare, fondul de

http://cimec.ro

„...

126

ASPECTE SOCIAL-ECONOMICE DIN ZONA DE NORD-VEST

manuscrise Şuiei constituind din arest punct de vedere o bogată sursă
rk cunoaştere şi valorificare şi a is-

toriei moderne a meleagurilor argeşene în contextul general al istorie-i
patriei.

NOTE
1 Oferta de achiziţie numărul 1897 din
23 februarie 1983 a lui :Mircea Tudor
Gheorghiu din Bucureşti.
Referatul de
specialitate a fost întocmit de Florin Şer
bănescu, muzeograf
la secţia de istoric
medie a Muzeului de Istorie al României.
Oferta de achiziţie numărul 1818 din
J februarie 1982 a Marilenei Gheorghi'u

din

Bucureşti.
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ABSTRACT
The present paper deals with some unpublished documentary proofs
referring to aspects of the social eco-

n.omic and administrative life of the
village, Argeş county, in the
2 nd half of the 19 th century.

Şuiei
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MILITARE
IN LUNA NOIEMBRIE 1916
IN JURUL LOCALITAŢII PITEŞTI
OPERAŢIUNI

DESFAŞURATE

CORNEL

ŢUCĂ

ln luna noiembrie 1916, în primele ror forţelor disponibile din zonă, s<i
1ill', puternice forţe germano-austro- resping[1 grupan'a inamica din Ol1111gare încercau o penetrare pe văile tenia .
Pentru transpunerea i~1 viaţă a a.fiului şi Oltului. In paralel, la sud
d1• Dunăre, se concentrau forţe ger- cestui plan era necesar un inlPrval
111ane şi bulgare. Acţiuni menite a de 10 zile. In acest scop s-a cerut tru.asigura sHcces planului german : stră pelor române aflate în contact nemijp1 mgerea Carpaţilor şi, de la sud la locit cu inamicul s[1 reziste cu orice
11ord, forţarea Dunării. Reuşita aces- preţ pe poziţiile ocupate pân[1 la dat 11i l'fort conjugat ar fi dus la onimita stabilită.
Concepţia elaborată. justă la data
' irea forţelor române dintre cele două
111ari obstacole naturale, ocuparea respectivă, a fost deva-nsată de fluiI h 1c-ureştilor şi îti final - scoa- ditatea operaţiunilor dedanşat{' de i1n<'a României din luptă.
namic.
în paralel cu pătrunderile realizaConştient de scopul urmărit de inamic, Marele Cartier General român te în Oltenia, la IO noiembrie 1916
'' trecut la luarea măsurilor ce se im- inamicul forţează trecerea Dunătii şi
puneau. El a preconizat o serie de realizează oil potetnic cap de pod la
ucţiuni strategice
mrnite a asigura Zimnicea. Jn faţa noului pericol ivit,
.qi;irarea Capitalei. Strategia elabo- pentru a ".1U permite o infiltrare din
flanc, Marele Cartier General anurată urmărea oprirea ofensivei ina111ice şi respingerea forţelor pătrunse lează manevra preconizată şi începe
o retragere generală, ordonată, spre
111 ţară.
într-o primă etapă, la 6 noiembrie aliniamentul râului Argeş.
In situaţia nou creată, Comanda1!116, s-a hotărât constituirea unei
mentHl Armatei I s-a instalat la 12
„Grupări operative de manevră", de
t1iria a 4 divizii 1• Gruparea urma a ".1oienibrie 1916 în Piteşti, iar cel al
.ivea în compunere unităţile divizii- Corpului 1 Armată, a doua zi, la
lor 8, 2/5, 9/19 şi 21 infanterie şi să
Braşov.
"" concentreze într-o zonă aflată la
Pe data de 13 noiembrie 1916 s-a
Vl'St de Piteşti. După adunarea îtltredesfăşurat în gara Piteşti o analiză
~ii forţe destinate, gruparea trebuia
a situaţiei militare existentă la acea
s;i nimicească inamicul de pe Valea
dată. Analiză convocată de generalul
<>ltului şi, după subordonarea tutuPrezan, comandantul Armatei I, şi
http://cimec.ro
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la care au lucit parte principalii s<li Drăganu - Borleşti - nord Vail'.1
su b9rdonati.
Neagului - Valea Budeasa. 4 Divi
După tr~cerea în revistă a situaţiei zia 14 Infanterie, în aceeaşi perio.1
militare a Armatei I, dar şi a arma- dă, a ocupat aliniamentul de apăr;1
tei române în ansamblul ei, s-au sta- re : Budeasa - Mărăci-.1eni. Divizi.1
bilit viitoarele operaţiuni.
13 Infanterie, nevoită a face faţJ ;1
Rezultatul analizei efectuate a fost tacurilor repetate ale inamicului, s-.1
concretizat în prevederile Ordinului desprins din contactul nemijlocit c11
1 238/13.Xl.1916 al Armatei I, Or- acesta doar în jurul orelor 23,00. Du
din ce fixa misiunea trupelor din pă ce a mărşăluit toată noaptea. în
compunerea armatei : acoperirea şi dimineaţa zilei de 15 noiembrie 19lti.
rezistenţa
cu orice preţ pe alinia- a ocupat o poziţie de rezervă în zo
na : Leordeni - Ciuh1iţa.
mentul : Slatina Drăgc"tşani Curtea de Argeş.
Dispozitivul
Corpului 1 ArtnC1L1,
Corp1:1lui 1 Armată i s-a ordonat: astfel organizat, a asigurat o s2urL1
oprire a înaintării forţelor inarnic1•.
„ .. .la ultima extremitate şi numai aPe flancurile dispozitivului de ap; 1·
tu~1ci ... se va retrage treptat, treptat
din poziţie în poziţie spre Piteşti, a- rare au apărut puternice infiltrări i
vând ca ax de retragere, pentru Di- namice. Situaţia creată a obligat Cor
vizia 8 : calea ferată Curtea de Ar- pul 1 Armată să treacă la organiza
rea unui nou dispozitiv de apărare:
geş Piteşti, celelalte două (diviziile 13 şi 14 - nota noastră) păstrcîn Dăneşti - Goleşti - Bradu - Bro~
teni. 5
du-şi ordinea ce le au acum.
In cadrul acestui dispozitiv, tmiFrontul ce va trebui să se apere
tăţile Diviziei 14 Infanterie au ocupână la ultima extremitate va fi frontul Piteşti - Costeşti pe care 1:1rmea- pat aliniamentul : Ciumeşti - Mări1cineni - Gropeni - Florica - Cit·
ză a se găsi totalitatea forţelor ... " 2•
lineşti.
Acţiunile preconizate asigurau desDivizia 8 Infanterie a trecut în aprinderea din contactul nemiljocit
cu inamicul şi posibilitatea organiză părare pe aliniamentul : râul Argeş
rii unor poziţii întărite· de apărare. - Bradul de Sus - Broşteni, cu o
Oarja. PoziDupă redactarea Ordinului amintit, rezervă la Ceal!lşeşti în aceeaşi seară, Comandamentul Ar- ţiile române au fost puternic atacate
matei I s-a dislocat la Găeşti, iar cel al de inamic în tot cursul zilei şi nopCorpulwi 1 Armată la Goleşti. ln e- ţii de 15/16 noiembrie. ln faţa ataculaborarea Ordinului nr. 1 238/1916, rilor succesive ale inamicului s-a hogeneralul Prezan şi colaboratorii săi tărât abandonarea oraşului Piteşti în
au scontat pe apariţia unei pauze în rnâinile acestuia.
ofensiva inamică. Considerentele aRetrăgându-se prin Piteşti, în dicestea s-au dovedit nejustificate. Pe mineaţa zilei de 16 noiembrie 1911i,
14 noiembrie Hll6 puternice forţe i- Regiment1:1l 77 Infanterie avea s,-,
namice au trecut din mişcare Oltul, consemne în jurnalul de operaţii :
pe la Stoeneşti şi al!I. înce·put ofensi„ Un lucru ce ne-a impresionat mult
va pe direcţia centrală Costeşti. Cor- în această zi şi a contribuit mult la
pului 1 Armată i s-a fixat aliniamen- scăderea moralului nostru,
că vetul de apărare Dârmăneşti - Po- deam ţara pierdată, a fost drumul
peşti. 3
nostrm. ... prin Piteşti. Prin acest oraş
Dispozitivul adoptat de Divizia 8 s-au retras astăzi şi ieri toată armaInfanterie, în seara zilei de 14 no- ta de pe acest front. .. eral!l atâtea tră
iembrie 1916, a fost urm5.torul: sud suri pe străzi, amestecate cu diferite
http://cimec.ro
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de ale refugiaţilor. ah'1tea tră
1ri militare amestecate cu trupe de
111 ra•.1terie ... înc;:it, acum
ne-am dat
'il'ama ce înseamnă o rdragere dc1.astruoasă. In oraş era o jale c.k ned1 ·scris. Ici şi colo, prin vitrinele u11or magazine Sl' vedeau proclamaţi1111 i către populaţie să fie linişti tă şi
·,;i sufere cu resemnare ocuparea duş111anului. In altă parte am văzut o
listă de notabilităţile oraşului,
care
vor ieşi cu pâine şi sare nemţilor în
··ale să le 'pfl'dea oraşul.
Ce vrei, însărcinare ruşinoasă, dar
1·t• aveau ei, oamenii, de făcut? ...
fn acest oraş am văzut şi. cu ochii
111 lacrimi, ne-am adus aminte retra~:Prea lui Napoleon în Rusia". 6
Pe 16 noiembrie 1916. în jurul o-·
n•lor 11,00, i-.1amicul a pătruns în Pilt>şti şi, fără a-şi opri ritmul înaintc'trii, a dezvoltat atacul în punctele:
I 'rundu - Gt>amăna. 7
Ofensiva inamică a cunoscut o pa11ză spre seara zilei de 16 noiembrie.
Sesizând acest lucru, comandantul
( 'orpului 1 Armată a ordonat unită
ţilor din subordine : „... a se profita ...
pentru a se pune ci'.'1t mai multă ordine în unităţi. .. astfel ca să poată fi
L(ata a face faţă unor noi eforturi ale
inamicului". 8 Printr-un nou ordin
(nr. 956/17 noiembrie 1916) comandaontul Corpului 1 Armată a orientat
apărarea diviziilor pc direcţiile : Vall'a Mare - Priboieni şi de pe Valea
.\rgeşului spre Goleşti Udeni. în
rnrsul zilei de 17 noiembrie 1916 Divizia 14 Infanterie a fost atacată puternic de circa două brigăzi inamice
111 sectorul : Valea Mare Goleşti
- râul Argeş.
Atacul a fost executat de grosul
forţelor inamice în fâşia de front din
rlancul stâng al diviziei, ocupată de
Regimentul 48 Infanterie, dispusă pe
malurile ArgeşmlCii. 9 Regimentul a
fost respins de inamic. Divizia a e1rcctu::i.t un contraatac pe la est de
C;olcsti. .3urprins, i.1 prima fază,
inamicul s-a re~ras pc vechiul alinia•;i
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ment, pentru ca apoi să contraatace
la rândul lui şi să penetreze apăra
rea romana. Diviiia a fost nevoită
să-şi replieze dispozitivul de apărare
pe linia : pc-îri'.'1ul Râncăciov - Cârstieni - Pri boeni. 10
Divizia 8 Infanterie a cunoscut şi
ca presiunea inamică asupra sectorului de front : Albota -- Broşteni.
De asemenea, în sectorul Râul Argeş -Bradu de Sus, profitâ-.1d de ceaţa deasă existentă, inamicul a atacat
prin surprindere şi a respins batalionul dispus în apărare pe aliniamentul şoseaua Piteşti - Oarja - Râul
Argeş.
Atacurile furibunde inamice
au loc pe întregul front de apărnre
al diviziei.
Presiunea inamică obligă forţl'!e
diviziei să se retragă în jurul orelor 18,00 di•.1 localitatea Bradul de
Sus. La căderea nopţii divizia s-a repliat pe aliniamentlil : p{mîul R<-înc{1ciov - Oarja - Broşteni. 11 1n s~a
ra zilei de 17 noiembrie 1916 Corpul 1 Armată se repliase pe un nou
aliniament defensiv : Pribceni --·- p;îrcîul Râncăciov - Oarja - Broşteni.
Pericolul pătrunderii i·.1amice în
flancul stâng al dispozitivului de apărare al corpului de armată l-a obligat pe comandantul acestuia să reintroducă în luptă Divizia 13 Infanterie. Aceasta a primit ordinul să
pornească din zona de staţionare Leordeni şi să ocupe o poziţie de apă
rare pe linia : Cireşul - Căteasca.
Ziua de 18 noiembrie 1916 a debutat prin puternice atacuri inamice
din zona localităţii Bradul de Jos. Apoi, succesul iniţial al inamicului a
fost dezvoltat printr-o pătrundere ('xecutată în lungul Argeşului până
lângă Căteasca. Noua configuraţie a
terenului de luptă a obligat Divizia 8
Infanterie să ocupe un nou dispozitiv de apărare : Pârvu Roşu - Oarja. 12 Puternice detaşamente inamice
au început să-şi facă simţită prezenţa din direcţia Mozăceni Slobozia
în seara acekiaşi zi. Sectorul Divi-
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z1e1 14 Infanterie a fcst puternic atacat la aripa dreaptă, în zona localităţii Ţigăneşti.
Paralel. coloana inamică ajc•.1să în dreptul localit<-1ţii
Căteasca. a executat o întoarcere• şi.
atacând din flanc Divizia 13 Infanterie, a ocupat localitatea Leordeni.
Dispozitivul defensiv al Corpului 1
Armată a fost penetrat de inamic în
mai multe locuri. Faţă de situaţia din
teren, prin Ordinul •.1r. 1 239 din 18
noiembrie 1916, Corpul 1 Armată a
hotărât organizarea unui n::JU aliniament de apărare : Glâmbocelul Glodul - Budişteni - Hăteşti - Teiul din Deal. 13

MILITARE
Dispozitiv care urma a fi realizat

în cursul nopţii dP 18 spre Hl noiem ·

brie 1916.
Luptele de ap<-trare duse de unităţi
:1le Corpului 1 ArmaU1 în localităţi
din jurul oraşului Piteşti au luat srnrşit în jurul acestei date.
Tumultul
frontului sc-ndepărta spre răsărit, suferinţa populaţiei civile, lasată în nia cuceritorilor, abia jnccpea.
Pe cât posibil, am căutat o retranscriere, din consemnările seci ale docurnentelor vremii, a acţiunilor duse
de unităţi militare române în localităţi din jurul oraşului Piteşti.

NOTE
1 România în anii primului război mondial, voi. I, Bucureşti, 1987, f. 467.
2 Corpul 1 Armată, 1916, dosar nr. 97,
f. 96-97.
J Armata l 1916, dosar nr.
13, f. 322.
4 Corpul 1 Armată, 1916, dosar nr. 91,
f. 49, 58.
5 Ibidem, dosar nr. 97, f. 97.
6 Regimentul 77 Infanterie,
1916, dosar

nr. 78, f. 96.
7 Armata I, 1916, dosar nr. 13, .f. 346.
8 Ibidem.
9 Ibidem, f. 416.
1
Corpul 1 Armată, 1916, dosar nr. 97,
f. 103.
11 Armata I, 1916, dosar nr. 13, f. 416.
12 Corpul 1 Armată, dosar nr. 97, f. 103.
1l Corpul 1 Armată, dosar nr. 97, f. 107.
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Les luttes developpees
aux alentours de Piteşti- novembre 1916
Resume
Les luttes soutenues par les trou- peşti (a 18 km. ouest de Piteşti), juspes du Premier Corp d'Armee, la pre- qu'a l'occupatic•.1 d'une nouvelle ligne
miere moitie du novembre 1916. aux de defense : Glâmbocelul - Glodul
alentours de Piteşti, ont eu le but - Budişteni - Hăteşti - Teiul din
d'assurer la re trai te de l' Armee I-ere Deal.
le long de la riviere d'Argeş.
Des combats acharnes ont ete·meA ces combats ont participe Ies u- nes, Ies troupes roumaines contre l'
nites militaires subordonnees aux di- ennemi, sur le terrain compris entre
ces deux alignements.
visions d'infanterie 8. 13 et 14.
Les batailles ont cu lieu sur l'itiCet expose est destine a detailler
neraire : Dârmăneşti - Prislop (,\ Ies actions militaires developpes dam
15 km. nord-ouest de Piteşti) - Po- l'espace geographigue susdit.
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PRIVIND REFORMA AGRARA IN JUDEŢELE
ARGEŞ ŞI MUSCEL
DAN PINTILIE

1n

dimineaţa

zilei de 13 martie

1!120, regele Ferdinand semna decre11 ii de demisie a guvernului Blocului

1'arlamentar şi pe cel de numire a
µ,Pneralului Alexandru Averescu în
1'1 mcţia de preşedinte al Consiliului
rl1·

Miniştri.

I ntocmirea şi aducerea

în parla111Pnt a unor proiecte - legi mai largi,
dorite de mase, dintre care unele proiectul de rdorm[1 agrară. legea
.1sociaţiilor profesionale, legea chiriilor - lezau direct poziţiile economi,.,. şi politice ale unor cercuri ale
l>mgheziei şi moşierimii, a:.1 determinat, forţele opoziţiei să hotărască
·;o;irta guvernului prezid2t de Alcx:mdru Vaida - Voevod. Instalat la
1:1 martie 1920 guvernul Averescu
1·stc nevoit sii rezolve una dintre ce11• mai complexe probleme problema agrară - prin care urmărea
1111 dttblu scop : să-şi păstreze popularitatea pe c::re o avea în rândul
(:'1rănimii. izolfmd-o pe cât posibil de
lupta clasei muncitoare, şi în al doiIPa rând, ca rejJrezentant al intere·ielor Partidului Liberal ~i al unei
~~rupări conservatoare, să ţină seama
1
1le interesele acestora ).
Câteva zile după instalarea sa, într-un moment când valul revoluţio
nar se apropia în ritm furtunos de
punctul culminant, guvernul Ave-

rescu emite în 31 martie 1920, decretul lege nr. 1407 prin care comitetul argar înfinţat sub prezidenţia
lui Constantin Garoflid în 30 martie
era însărcinat „să asigure parcelarea
terenurilor expropiate şi vânzarea
lor cultivatorilor de pământ". Intrebat în şedinţa adunării deputaţilor
cât de repede era interesat guvernul
să înfăptuiască acest decret, Averescu a răspuns : „Pe ţăran îl interesează să fie sigur că i se dă pământ,
indiferent când, şi, dacă nu i se poate da mai mult, se mulţumeşte cu
cât i se va da"2). Decretul relativ la
expropierea pentru cauză de utilitate
naţională şi împroprietărire individuală a cultivatorilor de pământ, prevedea atribuirea de loturi întregi de
5 hn, pentru sătenii care nu aveau
pământ deloc şi loturi de completare,
pentn 1 cei care aveau proprietăţi de
până la 5 ha 3 ). In decretul - lege se
menţiona de asemenea că cei ce vor
să se mute în alte părţi vor obţine 7
ha în regiunile de colonizare şi anmme : 5 ha arătură, o pătrime hectar
loc de casă 1 314 izlaz4).
Statul lua asupra sa plata dobânzii
la răscumpărare pentru pământul
expropriat pe 20 ani, cei care primeau
loturi plătind doar preţul acestuia.
Ordinea de precădere a celor îndreptuţiţi la împroprietărire a fost
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astfel stabilită încât „să potolească"
pe foştii mobilizaţi care erau de obicei în primele rânduri ale mişcărilor
ţărăneşti. In primul rând erau împropriet<'i.ri ţi mobilizaţii în războiul
din 1916 - 1918; mobilizaţii "n răz
boiul din 1913 ; văduvele de război
cu copii ; ţăranii fără pământ ; ţă
ranii cu proprietăţi mai mici de 5 ha:
orfanii de război. Se excludeau d('
la împroprietărire dezertorii, prizonierii de bună voie şi toţi aceia care
de> bună voie s-au pus în slujba duş
manuluis). D<'cretul din 31 m:1rtil'
reglementa dreptul la înscrierc•a P('
listele de împroprietărire şi m~·1rirea
lotului de împroprietărire. dar nu
stabilea t<>rmene şi măsLlri preci:e
pentru dectuarca împropriet<"1ririi. In
21 aprilie 1920 un nou decret legt•
instituia organele locale îns<"1rcinak
cu alcătuirea listelor de îndreptă ţi ţi
la împroprietărire, formate din : primar, preot, învăţător, dirigintele oficiului poştal, perceptor şi trei delegaţi ai ţăranilor. Reprezentanţii autorităţilor locale, de obicei chiaburi
sau având legături cu ei, aveau deci
majoritatea. Mai tcîrziu, pe rnngă
cotnltetele locale vor fi detaşaţi ofiţeri din partea Ministerului de război.
Contestaţiile privind listele alc;ituite de Comitetele locale mrmaw a fi
judecate de „Comitetele de ocol formate pe lângă Judecătoriile de ocol.
din trei reprezentanţi ai organe! or
de stat (judecătorul de ocel - preşedintele comisiei :---- agronomul regional, administratorul de plasă) şi
un singur delegat al ţăranilor. Decretul prevedea că, împroprieturirca se
va face prin tragerea la sorţi a loturilor, dat nu stabilea nici acurn
data şi modalităţile mai concrete pentru efectuarea ei.
In luna aprilie H)2Q, în comuna
Dotnrteşti au fost cxpropiate terenul moşiilor fiind cultivabil - 11,50
ha de la Ion Negulici şi 17,40 ha de
l;i mRiorul Nc>gulici6). Conform art.
17 din decret ul - ll'ge, comisia local i1
N

a expropiat pentru izlaz (căci exista11
multe vite în comună care nu avea11
unde păşuna) 32 ha de la Jon Neg::
lici şi tot ce trecea de 100 h:1 UL' :.1
maiorul Negulici. Cei doi insc"1. lî'
mulţumiţi de hotărârile comisiei lu
cale s-au adresat comisiei de a1JL'L
care a anulat exproprierile r;ent:-:1
izlaz, rărnânând însă valahi 1<"1 exp:\J
prierea a 28,90 ha în folosul t<ir<:ni
lor din comuna Domneşti.
Nu era deloc mult, dar dem::-!bt:·.1
că înrepea să se punci în practir:1 1i
hotc."'iri1rile decretului-lege. În acci;1~i
timp, scotea în evidenţă şi opoziţi;1.
proprietarilor faţc."'1 dl' aplicare:1 decretului.
Aceştia se adresau aute>r:ti"1i.ilo:· :·'
diferite plirngeri şi reclamaţii imp .triva ţăranilor şi chiar a membrilor
comisiilor locale de împroprietărirl'
şi a modului în can• aceştia hi dl'.;făşo'1r[1 activitatea. La r[indul l'•r
ţăranii din comuna Domneşti a~1 f;k.1t
apel contra exproprierii. Dar, s-:1
hotărât că trimisul ţăranilor, :M. Moiscscu, neavând nici un mandat din
partea obştii şi nefiind depus vreun
memoriu, apelul locuitorilor din Domneşti a fost respins, exproprierea ri1me:înând valabilă1).
Prefectura judeţului Muscel înregistra plângerea umli proprietar din
comuna Pietroşani împotriva ţăra
nilor instigaţi de învăţătorul Emilian
Stănescu, care declara „numai bolşe
vismul singur poate desfiinţa oligarhia în Ţara Românească"e).
Intl'lectualii progrc>sişti de la salt'
îşi dădeau seama că aplicarea concretă a decretului va fi tergiversati"1
prin opoziţia marilor proprietari de
pământ, care au refuzat să facă parte din Comitetele de împroprietărire.
Invăţătorul Nicolae Enescu din comuna Tigveni declara în scris, în
luna ii.mie 1920, preşedintelui comitetului agrar, că : „având în ..,edere
că nu CTC'de în sc>riozitatea lucrărilor
comitl'tului cl0 împropri0t<"irire, n:i
vrea s{1 fact1 p[~ rtc dintr-un corn i tot
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legalitate care ani de zile se
de-a împroprietărirea"9).
f n iiua de 8 mai 1920 a fost emis
dec-retul - leg~ nr. 2097, care preved('it că se pot face împroprietăriri şi
1 11 loturi mai mici de 5 ha. Ca o comJ>t•nsaţie pentru reducerea lotului de
11nproprietărire, alt decret - lege nr.
:!0~9 din aceeaşi zi, 8 mai Hl20, desfiinţa răspunderea solidară a memhrilor obştilor de arendare pentru
pl~ta arenzii. Decretul preciza însă
';·,, administratorul obştii va fi numit
111 continuare de Casa centrală a coo1x·c-aţiei şi împroprietăririi, care îşi
p;l<;trează dreptul de a revoca memhrii consiliului de conducere al
1.ir,·1

111<1că

11bştii 10).

-"-dministratorul obştii era plătit
stat, fiind un simplu funcţionar.
.\cest decret anunţa împroprietărirea
1•i imediată, dar nu se fixa data. In
li~na septembrie 1920, Casa centralC:-1
.1proba în urma propunerii Comite1lui de împroprietărire Domneşti.
1 :1 în comuna Nucşoara lotµl de îmill"Oprietărire pentru locuitori să fie
de 2 1 /2 ha, pentru a ajunge cele 378
ha la cei 339 săteni înscrişi, iar în
crirnuna Berevoieşti la 1 ha. ln comuna Vlădeşti s-a stabilit ca mărimea
lotului de împroprietărire să fie de
:io arii, datorită numărului mare de
lnscrişi -- 367 ţărani şi a suprafeţ0j expropriate de numai 17 ha şi
74 arii 11).
in prima lor fază, ceea ce a adus
nou decretele - legi din martie - mai
1920 ale guvernului Averescu, a fost
stabilirea de îndreptăţiţi la împroprietărire, chestiune de însemnătate
foarte mare pentru masele ţărăneşti.
Cu toate că distribuirea loturilor arondate din pământul expropriat şi
stabilirea listelor de îndreptăţiţi la
împroprietărire au rămas, de fapt. în
mâinile aparatului birocratic al statului, începerea alcătuirii listelor de
îndreptăţiţi a trezit satisfacţie în
rândurile maselor de ţărani.

tip
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Din datele existente la Primăria oraşului Câmpulung, în oraş existam un
număr de 572 persoane care erau înscrise în categoria I şi a II-a de împropiretărire,
124 persoane pentru
categoria a III-a, 91 pPrsoane pentru
categoria a IV-a, 80 persoane pentru
categoria a V-a şi G persoane pentru
categoria a VI-a 1").
Prefectwrilor Argeş şi Muscel ca şi
celorlalte prefecturi din ţară în fapt,
li se cerea printr-un ordin emis de
guvern să facă propagandă pentru
ţărani, la sate, pentru ca aceştia să
cumpere bonuri de împroprietărire
de pc'mă la 3 OOO lei, cu care să-şi
plătcascc"1 pământul primit.
Preţul plătit ele ţărani pentru pă
mfmtul expropriat varia în judeţul
Argeş între 600 - 1 600 lei/hectar, iar
în judeţul Muscel între 800 - 1 800
lei/hectar. Se socotea că ţărănimea
întreagă trebuie să fie „ad<:înc n·cunoscătoare guvernului Averescu, care
a reuşit să dea pământ ţăranilor cu
un preţ atât de scăzut" 1 3).
Guvernanţii de atunci socotiscr;i că
la o recoltă bună, 1 1/2 chilă la pogon
(grCtu, porumb, orz sau ovăz) la preţurile de atunci.
de 500 - 1 OOO lei
chila, scăzfmd cheltuielile, rămâne un
profit net de 600 lei la pogon,
adică tocmai valoarea pământului cu
care ţăranul era împroprietărit. După
astfel de calcuk pe hârtie, „muncind cu dragoste", ţăranii şi-ar fi
achitat pămfmtul primit într-un singur an.
In luna iunie 1920 moşia moşieru
lui Calinderu (în suprafaţă de 465 ha)
şi care se întindea în judeţul M;uscel
în suprafaţă de 89 ha. a fost expropriată în folosul locuitorilor, care au
luptat pe front14). Tot în luna iunie
a fost expropriat muntele Berevoescu
proprietatea lui Petre Baştea, pentru
locuitorii comunei Berevoeşti, muntele Bândea, pentru comuna Corbi
şi muntele Zârna, proprietatea lui
Iorgulescu, pentru comuna Domneşti 15).
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Tot potrivit decretului - lege din
31 martie 1920, în folosul locuitorilor
din comuna Ţigăneşti, a fost e::xpropriat terenul aparţincînd „proprietuţii _Şutzu" 16).
In comuna Nucşoara a fost declaclarată expropriată
o suprafaţă de
268 ha, aparţinând lui Nae GrigorcIorgulescu, constituindu-se o obşte
formată din
214 membrii, numită
„Nucşoara".1 7 )

Paralel cu

începutul exproprierii
agricole şi împărţirea
lor pe loturi ţăranilor, prefecturilor,
li se cerea printr-o circularo"1 emis{t
de guvern, să facă propag::mdii ră,
chiar după împroprietărirea ţăr:in:le::·
săteni, aceştia să se asocieze liber întovărăşirii agricole sau cooperative
pentru o maximă rentabilitate. 18 )
Ca un exemplu că lucrările dC' împroprietărire rămâneau totuşi în mâinile aparatului de stat, este şi reclamaţia făcută de ţăranii din mahalaua
Malu, prefectului judeţului Muscel.
Moşia ,,Goleasca" din mahalaua Malu, aparţinând lui Zoe Nanu, în suprafaţă de 196 ha
arendati'1 Băncii
Populare „Sf. Dumitru" a intrat în
expropriere. S-au expropriat 33 ha,
dar s-a f'ăutat si'1 se tergiversC'ze lucrurile de către Casa Centrali'l, cc a
suspendat expnprierca. Ţărmii Gll
reclamat acest caz prefectultti, deoarece măsura luată era în defavoarea
lor, neavând unde să-şi păşuneze vitele. 19)
Suspendarea a fost făcută ca 11rmare a unei telegrame a ins pectornlui general silvic Tănăsescu procuratorul dnei. Zoe Nanu. Până la urmă însă, se dă sentinţa definitivă a
judecătoriei Domneşti, care confirma
în favoarea obştei sătenilor din Pietroşani, exproprierea a 19 ha şi 45
arii, apelul făcut de avocatul Gh. Izbăşoiu, reprezentantului proprietarei,
fiind respins.20)
In legătură cu păşunatul vitelor,
Ministerul Domeniilor aprobă în această perioadă ca in comunele unde
suprafeţelor

statul posedă păduri, să se permit.a
locuitorilor păşunatul vitelor în a
ceste păduri. Cu toate acestea, ace:.1
lucru nu este respectat, iar ţăranii s1·
adresează cu plângeri şi petiţii, cum
este cazul celor din comuna Hârtie~t1
şi Corbi, în luna mai 1920, cerând si1
li se rezerve loturi ele 400 de f.cgu;1
ne, având peste 1 200 de vite. 1)
La fel comuna Coşeşti, avea un 1111
măr de 456 vaci şi viţei.
Exproprierile au continuat apoi i11
comuna Retevoeşti, unde s-a expro
priat moşia generalului Corcaleţeanu,
în comuna Nucşoar.::i de la fraţii A.11
ton şi P. Paul şi în cornu na ·vt-tdl ~ 1.1
de la I. Prislopeanu.22)
Prima împroprietărire care s-a U1cut în judeţul Argeş a fost aceea 111
folosul ţăranilor de pe moşia Ro"ttl'';Li,
la 24 octombrie 1920. La acest eVl'
niment era .::iştept:it s:1 partici1x· '.I
generalul A vercsn1 î;npreurn·1
11
membrii guvernului, org:rnizitndu-'>l'
cu .::iccst i-:.rilej o grandicas<I sPrb:ir•·
Din anumite motiv0 Ave:·esrd rn 1 .1
mai participat, dJr entuziasmul s<„!11·
nilor din Răteşti a fost dcoscbit.23)
In ziua de 12 decembrie 1D20 ;1 ;1
vut loc împroprietărirea ţăranilor din
comuna Racoviţa, în urma expropril'
rii mo')iei generalului Dobrovici. 24 )
Creşterea
valului revoluţinnar ;1
detenninat guvernul Averescu la 1v1i
concesii. în 22 septem bric 1920, în
urma unor puternice acţiuni întn'·
prinse de ţărani pentru a d'Jbi1ndi
pământ şi păşune, generalul Aver<'scu a emis Decretul-U!ge nr. :-l8G:'i,
pentru înfiinţarea păşunilor comuna
le în vechea Românie.
Noua lege prevede o nouă expropriere a unei părţi a moşiilor particulare şi de stat, pentru a crea izla
zuri comunale, a diror suprafaţă ""'
asigure cel puţin 1,33 ha de păşunt•
pentru fiecare familie ţărănească. A
colo unde exproprierea nu putea asigura constituirea de i:zlazuri, lege<i
autoriza statul să cumpere prin bunii
învoială pământ pentru izlaz. Statul
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llll era obligat, ci numai autorizat să
n 1mpere pământ, iar constituirea izli1zurilor depindea de „buna învoire"
;1 proprietarilor.
Exproprierea nu putea micşora mo~i ile de la şes la o suprafaţă mai mi1·;-1 de 150 ha in regiunile cu popul;iţic deas<I şi 250 ha în regiunile cu
I iopulaţie rară. Acest lucru nu va fi
111si1 respectat şi prin circulare arbi1rare emise de guvern, sate din regi' mile de deal au fo~t induse în re~:iunile de şes. unde cota expropriabilii pentru izlazuri era mai redusă.
Astfel, moşia „Florica" a lui Ionel
Jlri1tianu. care avea o suprafaţă de
117 ha, din care 12 ha vie şi 112 capete de vi.te mari şi mici, a fost scul i Ui de la expropriere, deoarece li111ita dintre deal şi şes a fost astfrl
1rasată prin instrucţiunile Comitetult 1i agrar, încât moşia a fost inclusi1
111 regiunea de şes unde exproprien'a
111cepea de la 250 ha în sus.25)
În luna septembrie 1920 a început
distribuirea de certificate ~1rovizorii
d" împroprietărire, prln organizarea
nnor solemnităţi oficiale în toate jutk•ţele ţ;lrii. Casa cC'ntrală a cooper:i-

ţiei şi împroprietăririi,
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nr. 12 636 din 20 octombrie 1920, adresată Comitetelor de ocoale de
a se împroprietări cu precădere înaintea tuturor celorlalte categorii cu
dreptul la împroprietărire preoţii şi
învăţătorii din comunele rurale, a
produs o mare indignare în rândul
populaţiei din judeţe, a restului de
funcţionari excluşi de la împroprietărire. Preoţii şi nîvăţătorii erau împroprietăriţi cu loturi complete, indiferent dacă au fost sau nu mobilizaţi.26)

într-un ordin al Ministerului Domeniilor către preşedintele Comitetului de ocol de împroprietărire, din
judeţul Muscel, se motiva împroprietărirea învăţătorilor şi preoţilor înaintea ţăranilor, prin dorinţa „ck a
crea posibilităţi acestora de a forma
gospodării, ca să fie exemple în mijlocul ţăranilor".
Decretele-lege de împroprieti'irire
provizorie elaborate în anul 1920 de
guvernul Averescu. nu au făcut dec<ît
să reducă într-o mică măsură unele
moşii, fără să zdruncine marea proprietate. 27 )
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26 Arh. St. Argeş,
fond Prefectura jud.
Muscel, dos. 84/1920. f. 163-164.
21 Traian Lungu, Poziţia plJ.rtidelor politice din România faţă de p.ro,ble,111<,l agrară, între anii 191::1-1921, în Stu(ji,i nr.
2-3,
Ed. Academiei R.P.H..
RuC'Ureşti.
1956, p. 31.

Jlesume
L'auteur nous presente a l'aide d'un
materie! existant dans les archives et
complete par des ocuvrcs publiees un
premier tentative de resandre le probleme agrairc dans la Roumanie, avant la reforme de l'agriculture de
1921.
Les documents prescntent les premieres expropriations effectuees par
le Gouvernemcnt d'Avcresco dans les
departemc·nts d'Argeş C't de Muscel

ainsi que les conditions par lesquelles
on realisait la limitation de la propriete funciare.
Mais, malgre les efforts, les decr-ets,
les lois, emises par le gouvernement,
en 1920 ne reussiront pas de resandn·
l'aspiration seculairl' des paysans, d1·
se mettre en possession dC's terrcs.
cela etant a peine realisee en 194~
par le premier g ouvernemcnt democratique de la Roumanie.
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COLONIILE DE REFUGIAŢI POLONEZI
DIN JUDEŢELE ARGEŞ ŞI MUSCEL
(1939-1945)
TEODOR MA VRODIN
Odată cu declanşarea celei de a
doua conflagraţii mondiale prin ata1·;irea Poloniei de cătn• Germania, la
I septembrie 193fJ, a început şi pe1iuada de calvar pentru poporul polonez prieten.
Războiul fulger declanşat de Hitler
.1 făcut ca Polonia să fie ocupatii dupi1
trei săptămâni de lupte, iar refugiaţii
111l'ep să treacă graniţa spre România
1111ediat după 17 septembrie. Deja la
:~o septembrie W39
Statul Român,
prin Ordonanţa nr. 1 a Ministerului
iii' Interne, semnatei de Gabriel Marinescu, emisă la Cernăuţi, începe să
1a măsuri pentru sprijinirea refugiaţilor polonezi. Toate problemele legali· de transportul, cazarea şi intreţi111·rea refugiaţilor au căzut în sarcina Ministerului UC' Interne, a prefect 11rilor de judeţf' şi a Comisariatului
<;t·neral pentru PVidenţa, asist('nţa şi
"ontrolul refugiaţilor polonezi.
Primul grup de rPfugiaţi a fost tri111is de Pretura Panciu, .i u d e ţ u 1
I'utna, la 27 septembrie 1939, care
.1 fost cartiruit la Regimentul 1 Vâ11;"itori Argeş şi C'are era format din
11() cehi refugiaţi din Polonia „care
;111 vrut si1 lupte în armat<1 polonii în
l.Pgiunea Ceh[1". La 29 septembriP '39
I 1 rl'fectura Argeş est<· anunţatt1 de
Ministl'rul de Interne ci1 vor sosi pentru Piteşti sau Curt<'a de Argeş 1!14
refugiaţi funcţionari ai Ministerului

de Externe al Poloniei. Argeşul era
şi un mic centru de triere a refugiaţilor pentru a fi îndrumaţi în diferite
direcţii. Astfel, la 30 septembrie 1939
Prefectura Argeş face cunoscut Poliţiei Piteşti c{1 ofiţerii superiori vor
fi dirijaţi către Băile Herculane şi
Călimăneşti, iar cei inferiori
cătn•
Drăgăşani,
Corabia, Balş, Costeşti
(Argeş) „acolo unde au camere şi masă gratuite sau să intre în cazarma
din Piteşti". Primii refugiaţi care au
fost cazaţi la diferite familii din Piteşti în luna septembrie 1939, în număr de 72 persoane. erau auit militari cu soţiile şi copiii lor, cât şi civili.
Regula generală era ca militarii să
fie cartiruiţi în cazărmi, iar refugiaţii
civili şi militari cu familii să fil' cazaţi pe la diferite familii sau hoteluri. Numărul refugiaţilor din judc>ţul
Argeş era fluctuant,
dar oricum în
creştere. De exemplu, la 4 octombrie
erau la Piteşti 72, la Curtea de Argeş
erau 165, la Costeşti 96, în total 333:
la data de 5 octombrie se aflau în
următoarele localităţi : la Piteşti 89,
la Curtea de Argeş 147 şi la Jiblea
22, în total 258 : iar pe ziua de 6 octombrie la Piteşti 72, la Curtea de
Argeş 165, la Jiblea 17, în total ?54.
Dar tot pe 6 octombrie prefectul de
Argeş trimite o telegramă la Min~
terul Ordinei în care arată că „.„zil-
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nic sosesc grupuri de refugiaţi polonezi care cer adăpost fie pentru o
noapte, fie pentru un timp mai îndelungat. ln oraş sunt cartiruiţi cca.
trei sute persoane. Majoritatea declară că sunt functionari ai Ministerului
de Externe al Poloniei. O bună parte din ei nu au bani pentru plata
camerelor şi a existenţei lor. în oraş
nu se mai p0<1te cartirui nici un om".
DupC1 c<îteva zile Ministerul de Interne trimite tclegramii. prefectului dl'
Argeş prin care-l anunţă că
„... cei
30 ofiţeri, 65 subofiţeri şi opt trupă
refugiaţi polonezi fiind în Poliţia polonezt1 rt1m:'i11 la Pi tcşti ca refugiaţi
civili".
Fluctuaţia numărului de refugiaţi
din localităţile unde erau cartiruiţi
era determinatti de mutarea acestora
.dintr-o localitate în alta în funcţie
de dorinţele lor de a se apropia de
prieteni, rude sau de zonele cu climă
favorabilii sănătăţii. Unii dintre ei
cereau să fie mutaţi în localităţi de
graniţă de unde sperau să plece în
S.C.A. Aşa dl' exemplu 70 de refugiaţi cehi aflaţi în cazarma Regiincntului 4 Argq cereau să fie mutaţi
la Constanţa.
Alţii cerea~1 mutarea pentru n·:wlvarea unor interese personale sau
pentru a fi angajaţi în muncă. De
exemplu, la 1 decembrie 1942, în
judeţul Argeş erau 240 refugiaţi dintre care erau plecaţi pentru lucru în
localităţile : 4 la Bucureşti, 3 la Roman, 3 la Braşov, câte unul la Rm.
Sărat, Târgovişte,

Buzău,

Cernăuţi,

Valea Danului. Suici.
In judeţul Muscel primii refugiaţi
au sosit la Câmpulung cu trenul în
seara zilei de 27 septembrie 1939,
anume 46 ofiţeri ~i 1100 soldaţi care
au fost găzduiţi la cazarma Regimentului 30 Dorobanţi. Mareşalul Srnigly
Ritz, împreună cu familia şi suita sa
a fost găzduit la castelul Patriarhal
din frumoasa corn ună Dragoslavele :tef:uscel, unde i s-a asigurat pază de
către Poliţie.

Apoi au început să sosească în Cf1m
pulung şi comunele Leordeni, Goleşti,
Valea Mare - Podgoria şi refugia\1
civili.
In luna ianuarie 1940 ~rau l~I
refugiaţi în Câmpulung, în Dragcs
lavele 6, în Goleşti 5 ; mai apoi era11
198 în Câmpulung, 4 în Goleşti şi f,
în Dragoslavele.
Ca şi în cazul Argeşului număr111
refugiaţilor este variabil de la o dah
la alta. La începutul lunii marti1·
1941 localităţile cu cei rnai mul\i
refugiaţi civili erau : Băile (;;JVoroi,
Craiova, Turnu Severin, Piteşti, Cfrn1
pulung Muscel, Drăgăşani etc.
Prin ordonanţa Ministerului de In
terne amintită mai sus stahtl înceff:1
să pună ordine în relaţiile dintre n·
fugiaţi şi populaţia rom{tnQ'ascii, ;1
vând în vedere că polonezii au tn·
cut graniţa cu diferite bunuri personale, ale nrmatci sau ale statul11i
(mijloace motrice şi animale, arrn:1
ment, diferite efecte de valoare•; de·
vize etc.) pe care 10 c:>me-rci;1liza11
la piaţa liberă, la preţuri 1t1ai mi"i
decf1t vabarea lor din lips;i de rni.i
loace băneşti. Pentru a evita specu\;1
s-a înfiinţat pe lângă prefecturi c:itl•
un birou de v;î.nzare cu experţi în
domeniul comerţului carp s{1 supra.
vegheze corectitudinea v;l.nz;1rilor.
Puteau lua parte la aceste l ranzacţi i
ca supraveghetori şi repn•ze ntanţi ai
ambasadei, consulatelor poloneze ~i
ai comitetelor ele ajutorare. Cei ci·
cumpăraseră pimă la acea dcttă astre·!
de valori trebuiau sc"i lf' pr~dl'a poliţiei sau posturilor de jandarmi d1·
la care urmau să primească dovezi de
de predare.
Ordonanţa stipulează că cei ce n
vor încălca vor fi arestaţi şi judecaţi. De ase menea s-a hotărât s;I Ii
se schimbe prin Banca l\JaţionaF1
.până la 300 de zloţi, la cur:sul de 1
la 20 lei.
Pentru ca legăturile dintre refugiaţi şi autorităţile romitne
sc"1 fii'
corecte, pentru ca să se poată stabili.
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refugiaţilor dintr-o localitate în vederea alcătuirii listelor cu
alocaţiile de întreţinere s-au emis
Instrucţiunile nr. 63 din 20 octombrie
I!l:J9 de către Ministerul Apărării
Naţionale şi s-au difuzat prefecturilor. Prin aceste instrucţiuni se prevedeau modul de deplasare dintr-o
localitate în alta, atitudinea pe care
I rebuia s-o aibă în relaţiile cu autorităţile locale, se stabilea suma de
I 00 lei pentru matur şi 50 lei pentru
l'Opil pe zi pe care o vor primi pentru plata hranei şi a locuinţei, or1-{<mizarea unor comitete ele intrajulor.:ire etc.
Refugiaţii au primit ajutoare dl'
la Crucea Roşie Română, de la Comisia Americană de Ajutorare a poIDnezilor refugiaţi, dar baz.:i rămân:.-:1
alocaţia în bani pe care o prir:ieau
pe ştate de plată. Aceast[1 sumă era
diferenţiată şi anume : foştii demnitari şi mc•mbrii familiilor br c;lte
500 lei pe zi ; intelectualii şi m:-mb:-ii
de familie c;He 100 lei cei maturi şi
!iO lei pe zi minorilor ; iar ceilalţi
dte 80 ld maturii şi 40 lei minorii.
Aceastii sum<i s-a modificat între
timp, în funcţie de scumpete. De
exemplu, în martie 1945 demnitarii
~ii membrii de familie a:eau câte 1000
1Pi iar copiii pfmă la 7 ani c<He 500
lei pe zi ; ceilalţi maturi c;îte GOO lei
!')i copiii câte 300 lc>i, iar copiiii fără
familie cftte 600 lei pe zi.
O parte dintre refugiaţi a· 1 început
să lucreze la diferite întreprinderi
sau prefecturi şi erau remuneraţi la
fel ca şi românii. Sprijinul pe c:ire
l-au primit refugiaţii polonezi a fost
dat cu toată înţelegerea şi omenia
românului mai ales că nici pJsibilităţile ţării nu erau prea bune avimd
în vedere că ţara era în război si că
mulţi refugiaţi români din Transilvania, Bucovina. Basarabia, trebuiau
sprijiniţi. Au fost ajutaţi să-şi gă
sească rudele şi prietenii aflaţi în
alte centre. au fost mutaţi în oraşele
unde au dorit ca să urmeze copiii a-
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numite şcoli, li s-a acordat ajutor
în bani pentru plata medicamentelor
şi a doctorilor, s-a înfiinţat la Curtea
de Argeş un cămin pentru înlesnirea
materială şi asistenţa morală, li s-a
înlesnit si"'t găsească de lucru etc.
Refugiaţii polonezi au simţit că
românii îi privesc cu simpatic>, că-i
ajută pe cât le stau puterile. Ca urmare se simt obligaţi să facă un gest
asemănător : cedează fiecare refugiat
câte 50 lei pentru „sporirea fondurilor necesare rl'fugiaţilor din Basarabia şi Bucovina". In lunile iulie şi
august HJ42 s-a organizat o tabi"'1ră
în C.împulung de către Comisia pentru ajutorarea refugiaţibr polonezi
pentru elevii şi stucknţi! din B11cureşti 47 persoane - la firwle ciiruia grupul polonez trimite o scrisoare de mulţumire prefcctult1i de
Muscel. la 29 august : „Păr<is;nd după
douci luni de şedere în frumo5Ul rras
Câmpulung, în numele propriu ~i :il
tuturor mcm brilor coloniei de var5
a studenţilor refugiaţi p:Jlonezi clin
Bucureşti, am onoarea a vă mulţ• 1mi
pentru ospitalitatea, ocrotirea şi aj11tor11l cu care ne-;iţi primit în mod
extrem de genf'ros".
Unii dintre refugiaţ.i care avc•au
posibilităţi materiale au cerut stitului romitn să li se permită p;ir:isirea Rom;îniei pentru a merge în
Franţa, Anglia etc., ceea ce s-a şi
întcîmplat, fără a li se percepe vreo
taxă.

In frbruarie 1941 se hotărr1se la
nivel ele guverne, român si german.
ca să se facă tabele cu toţi refugiaţii
care vor să plece în Germania. urmând ca de la l.Ill.HJ41 s<i n11 mai
primeasc<i ajutor din p'.fftea R0mâniei atribuit sub formă de „alcwaţiC'
de întreţinere". Cd mai mulţi au
cerut să plece. PlerarPa urma sil. se
far;\ prin gara Timişoara. Dar pe
14.III. la cererea Legaţiei Germane
din Bucureşti s-a hntărt1t contramandarea repatrierii şi trenurile care
ajunseseră la Piatra Olt urmau să
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înapoi

refugiaţii

de unde ple-

caseră.

Repatrierea refugiaţilor a înct>put
în 16 iunie 1945 şi a continuat p[u1ă
la finele anului 1947, di'mdu-i-sc fiecăruia câte 10 mii lei pentru drum,
sumă achitată din fondul armistiţiului.

Recunoştinţa refugiaţilor polonezi
faţă de tratamentul cc le-a fost acor-

dat de români se vede din telegrama
trimisă de directorul Casei Polone

POLONEZI

din Ccîmpulung, Ştefan Stipinski, di11
Cluj, la data de 25 iulie 1945 : „Pă
răsind după şase ani de refugiu aspectoasa Tară Românească trimitem
în numel~ grupei polonezilor din
Câmpulung - Muscel cele mai căldu
roase mulţumiri pentru binevoinţa
şi grija care au avut faţă de noi toat1·
autorităţile şi populaţia sa. Trăiasc;1
inimos poporul român fli veşnica
prietenie româno - polonă".

NOTE

Arhivele Statului - Filiala Argeş.
Fond Prefectura judeţului ArgL•s,
dosarele 100, 101/1939; 96/ 1!140;

14. 16 - 19/35 - 36, 38, 77 I Hl44:
70fJ/ 1942 ; 3, 444/ 1943 ; 5, 6, 8. J:I.
12, 16, 21, 32, 69/1945; 51/1946.

Abstract
The author deals with the prcsence
of the Polish refugees in Argeş and
Muscel counties în rn:rn - Hl4:J.

using uncient documents. The Romanian hospitality is once again
confirrned.
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UN MANUSCRIS PRIVIND POLITICA EXTERNA
A ROMANIEI INTERBELICE AFLAT IN
BIBLIOTECA CONGRESULUI. A S.U.A.
VALERIU F. DOBRINESCU
ION PĂTROIU
Rolul jucat de Rom{mia în orga11izarea păcii europene în perioada
'·11prinsă între cele două mari conflagraţii ale secolului este bine surprins în bibliotecile şi arhivele nord:1mericane. Nu înt[1mplător, arhivele
.i cinci lideri
ai diplomaţiei Bucun·ştilor interbelici sau după aceea
I. G. Duca, D. Ghika, N. Titules1·u, N. Petrescu-Comnen şi C. Vişo
L111u - sunt adăpostite de Hoover
Archives, Palo Alto (S.U.A.). Mai
111ulte documente privind politica externă de pace a României Mari, cu
privire specială asupra alianţelor sa11• politico-diplomatice şi militare, '.l
r:1porturilor ei cu Marile Puteri e'.1ropene se află pe păm{mt american
amintim ·între aceste sinteze, de
11 mare importanţă pentru cercetălon1J activităţii internaţionale a Bucun•ştilor, pe cele semnate de Al. Cret1ianu 1, Gh. Tătărescu2, N. PetrescH<'omnenl, C. Vişoianu 4 , R. Bossys, Gr.
Niculescu-Buzeşti, Brutus Coste6. Un
loc special îl ocupă lucrarea lui...F. C.
Napu, Ţh~ign Policy of Rom3iira,
f!JIS-1939, m' păcate neterminată,
probabil cea mai completă sinteză
privind relaţiile internaţionale ale
Homâniei din primul deceniu interbelic, pe care ne propunem să o pre11•ntăm în continuare.
Afiată în microfilm la Bibliotec:t
<'ongresului S.U.A. din Washington

D.C., lucrarea lui F.C. Nanu a fost,
acum, mai puţin uzitată de cer-

până

cetători.

Autorul, diplomat de carieră, s-a
la Paris, la 25 martie 189-1,
care a obţinut şi licenţa în
drept 7 . A intrat în serviciul diplomatic la 16 februarie 19188 . Până la
23 noiembrie 1936, când a devenit
director al Cabinetului şi Cifrului din
Ministerul Afacerilor Străine, a fost
ataşat de legaţie la Berna, Londra,
apoi secretar de legaţie la Washington
D.C., Berlin, Varşovia, director adjunct la Diviziunea Tratatelor9. La
17 iulie 1937, a fost numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar
la Montevideo 1o, de unde, la 14 aprilie 1939 a fost transferat, în aceeaşi
calitate, la Madrid1 1.
Chemat în Centrala Externelor, la
1 noiembrie l!il40, a devenit, la 1 mai
1941, director al Afacerilor Administraţiei şi Judiciare. Pentru o sc'1rtă
perioadă 8 august - 8 septembrie
1941 a deţinut, prin delegaţie,
funcţia de secretar general al Ministerului
Afacerilor Străine
de la
Bucureşti 12.
Ultima misiune diplomatică pe care a îndeplinit-o F.C. Nanl!l a fost
aceea de ministru al României în
Suedia 13. Acreditarea lui Nanu, în
septembrie 1943, la Stockholm a fost
analizată de britanici într-un
connăscut
oraş în
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text mai larg. Astfel, luând ca bază obţinuse de la Moscova „condiţiilc 11
parveni te lui G. I. Duc>a de armistiţiu pentru România. Peldin România, Mihai I şi Iuliu Maniu la, ministrul român la Berna, comureuşiseră să-l „convingă" pe mareşal
nica prin Oancea, că, în urma c:ide oportunitatea numirii unor diplo- pi tulării, ocupaţia urma să fie „trimaţi capabili proaliaţi în posturile
partită" F. C. Nanu „nedumerit"
importante de la Ankara şi Vatican; se întreba cum se împacă aceasta cu
era vorba de acreditările lui Al. Cret- recentele „condiţii" sovietice
care
zianu şi Raoul Vasile Bossy. Englezii excludeau ocupaţia tripartită20.
cunoşteau faptul că primul, fost subA doua zi, Nanu a revenit, prinsecretar la Externe. demisionase din tr-o nouă telegramă. „Foarte despost ca protest faţă de politica pro- chis" el se pronunţa pentru o ieşire
germană a mareşalului Ion Antonesgrabnică a României din război, concu 14. Documentul britanic, din 20 sidercînd că „arbitrajul" de la Viena
septembrie 1943, constata că Nanu
este, .,în mod deschis, proaliat t'a si după cc ne-au împins •Într-un răz
germanii),
simpatie", dar „mai puţin important" boi nenor~~it'' (n.a. mult
nu
ne
pot
cere
„decât de
mai
1n opoziţia română decât G. I. Dua
le
da
putinţa să plece nestingheca, care se bucura de încrederea re1
gelui şi a liderului P.N.Ţ. 15 . Desigu1-, ri ţi "2 . El credea că o schimbare de
misiunea lui Nanu era de a cunoaşte guvern, „făcută în taină şi repede,
nu este primejdioasă". Considerând
dispoziţiile în care se găseau Aliaţii
pentru a discuta condiţiile unei „ca- că ducerea războiului mai departe
„strică mai mult decât ajută", Nanu
pitulări fără condiţii" a României.
M. Mourin opina, într-o lucrarea mai sublinia că, în împrejurările din
veche, că prima datorie a diploma- toamna lui 1940-1941, nimeni nu
tului era să asigure „condiţiile" 1.n ar fi făcut „o altă politică decât acare România ar putea să se retragă ceea pe care am făcut-o" 22 . Diplodin război ••fără ca ruşii să ia în po- matul român se arăta favorabil consesiune ţara" 1 6. Nu insistăm asupra diţiilor sovietice, cu excepţia celor
misiunii lui Nanu la Stockholm, de- referitoare la Basarabia şi Bucovina,
oarece istoriografia română a fă('11- şi se gândea la unele „îndulciri" la
t-o din plin 11. Am ales, totuşi, din celelalte clauze23 . Nanu era convins
corespondenţa lui Nanu cu Bucureştii,
că cea mai mare greşeală. pe care o
în această chestiune, două telegra- putem face ar fi „să fim surprinşi
me. Mai întâi, la începutul lui au- de sfârşitul războiului în situaţia de
gust 1944, Nanu s-a adresat, în dou<l. azi", deoarece „ni se poate ierta poarânduri, şefului diplomaţiei Români- te să fi luptat pentru interesele noasei. Prima oară, la 5 august 1944, mi- tre, dar nu pentru acele ale Germanistrul avertiza că „ieşirea" Rom;î.- niei"24_
niei din război ar fi „un factor irnF.C. Nanu a publicat, în anii 1938
portant pentru ruşi~' 18 , dar că poziţia -1943 Condica Tratatelor si a alg u v e r n u 1u i
Antonescu
e r a tor legăminte ale României,· 1354„foarte proastă"19. F. C. Nanu vedea 1937, vol. I-III şi adaos la vol. III.
o eventuală ieşire a României din Este şi autorul unei lucrări despre
conflagraţie, în momentul acela, ca
Suedia,
apărută
peste Ocean în
194!)25).
dificilă şi gândea că sovieticii ar putea trimite un emisar. Pe de altă parCea mai importantă dintre create, diplomatul reamintea că, în luna ţiile sale este însă Politica externă
aprilie 1944, prin Gafencu, Beneş a Rom.âniei 1918-1939. lucrare ela-

informaţiile
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I 11 •rată în limba engleză şi aflată în
11111nuscris la Biblioteca Congresului
1111erican din Washington D.C. Con, 1·pută iniţial în opt capitole, lucra11·;1 are, de fapt, următoarea struc111ri1 : Introducere; Cadrul (p. I-XL)
un rezumat al istoriei poporului
111rnân din cele mai vechi timpuri
I'· 111<i la sfârşi tul primului război
111Cmdial; Capitolul I - Stabilirea
111\cii (1919-1920) - p. 1-41 ; Ca1•1 I olul II De la Trianon la Locar1111 (1920-1925) - p. 41-109 ; Calii Iolul III - România şi sovieticii
(1!119-1925) - p. 110-200; Capi111lt1l IV - De la Locarno la Hitler
«1!126-1932) - p. 200-240; Capi101111 V - Cerul dinspre est rămâne
lnnorat (1926-1933) - p. 240-270 ;
':irtea mai trebuia să cuprindă încă
1rl'i capitole : VI - Umbra lui Hit Ier asupra României (1933-1938)
p. 270-300 ; VII - Neagresiunea
1lr pe Nistru (1933-1938) - p. 300
:J45 ; VIII - România la răscruce
(1!138-1939) p. 345-400.
Lucrarea, după opinia autorului, o
l'rimi'1 încercare de a furniza studen1ilor în probleme internaţionale „o
privire generală asupra politici ext1·rne a României din 1918 până -în
I!l:W", ne oferă şi o imagine supli111cntară asupra Europei de est „în
timpul unei perioade plină de everrimente"26). In momentul elaborării,
prin folosirea a numeroase documenlt• inedite aflate în arhiva Ministen1lui Afacerilor Străine de la Bucureşti, lucrarea avea o valoare incont•·stabilă. Fostul diplomat a acordat,
111 excursul său, un spaţiu mai larg
raporturilor României cu Uniunea
Sovietică, datorită aspectelor lor mai
p11ţin cunoscute.
După o prezentare în sinteză a
Istoriei României 27 ), fără de care era
imposibil de înţeles „politica ei mai
recentă" 1 B, Nanu analizează, în primul capitol. consfinţirea, prin sistemul tratatelor de pace de la Paris
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(1919-1923), a Marii Uniri înfăp
tuite de naţiunea rom[mă la 1918.
El evidenţiază caracterul larg plebiscitar al Deciziilor de Unire din
aprilie, noiembrie şi decembrie 1918
şi prezintă dificultăţile întâmpinate
de delegaţia romana, condusă de
I.I.C. Brătianu, în prima fază a forumului păcii din capi tala Franţei 29).
Deşi nu împărtăşeşte integral opinia potrivit căreia personalitatea şi
poziţia diplomatului şi omului politic I. I. C. Brătianu ar fi influenţat
favorabil clauzele tratatelor de pace,
referitoare la România, nu exclude,
totuşi, o anumită înrâurire a acestuia
asupra hotărârilor Consiliului Suprem30). „Partidul liberal condus de
Brătianu scrie Nanu - s-a temut
pentru independenţa economică a ţă
rii. Ei luau în nume de rău orice ar
fi putut constitui o „afacere" - concesie economică - în schimbul recunoaşterii a ceea ce ei considerau
a fi drepturile juridice sau morale
ale ţării şi este clar că asemenea încercări nu au lipsit. Rezultatul inevitabil a fost să i se confirme lui
Brătianu convingerea că atitudinea
Marilor Puteri nu era dictată doar
de principii"3 1). 1n acest sens, Nanu
reproduce un pasaj dintr-un articol
publicat, la 8 iulie 1919, în ziarul
francez „Le Temps" „probabil
România ar fi fost mai bine tratată
dacă ar fi consimţit la unele propuneri de împrumuturi în termeni zdrobitori sau ar fi acceptat anumite cereri privind concesiuni ale petrolului". C;ît priveşte politica adoptată
de Al. Vaida-Voievod, el o vede drept
una ••de liniştire şi de înţelegere cu
Marile Puteri"32).
Analiza documentelor interne şi
externe. pentru aceste probleme, ne
permite să afirmăm că la Paris LLC.
Brătianu a vorbit „în numele dreptului la unitate naţională a Rornâniei"33). Acolo, şeful delegaţiei Bucureştilor a subliniat faptul că noile
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provincii istorice, care se uneau cu re şi România, căutau să impună pri
în integrilatea lor, nu puteau matul forţei dreptului faţă de drep
fi puse în discuţie fără a se atenta tul forţei în relaţiile internaţionah·
la condiţiile esenţiale ale dezvoltării Nanu observă că izolaţionismul pro
••
.
României"l4).
E 1 a respins
inelud e- movat de Departamentul de Stat ;ii
rea României în categoria discrimi- S. U.A. şi disensiunile anglo-frarn·•·
natorie de ,,state cu interese limita- ze, îndeosebi în organizarea păcii ~I
te"l5) şi s-a pronunţat pentru prin- securităţii europene, au afectat d1·
cipiul egalităţii tuturor statelor, mari cisiv evoluţia vieţii internaţionale
şi micil6). Desemnat premier în loSunt reliefate eforturile diplom.1
cul generalului Văitoianu, care a de- ţiei Bucureştilor în cadrul Micii An
misionat la 28 noiembrie 1918, Al. tante, de păstrare a statu quo-ulul
Vaida-Voievod a făcut cunoscut mi- teritorial din sud-estul Europei, ;1
niştrilor aliaţi de la Bucureşti că va
ceastă alianţă fiind cu adevărat „u11
ref\Jza mandatul dacă Consiliul Su- element de consolidare"39) în polii i
prem nu avea să renunţe la pream- ca bătr[inului continent.
bulul „ruşinos" din „convenţia spePrezenţa României la conferinţel1·
cială" a tratatului de la St. Germain
de la Genua 40 ), Lausanne41) sau 111
şi dacă nu va modifica unele articoforumul genevez este semnalată th·
le ale ei37). Considerăm că fără in- autor cu exactitate. Capitolul se în·
transigenţa lui 1.1.C. Brătianu, a lui
cheie cu referiri la semnarea trata·
Al. Vaida-Voievod, ca şi a celorlalţi telor de la Locarno. După cum SI'
delegaţi ai :Bucureştilor la forumul
ştie, în perioada premergătoare Lopăcii revendicările naţionale ale Rocarno-ului, diplomaţia Bucureştilor
mâniei ar fi. avut de suferit. Confe- a atras atenţia că un asemenea pal'I
rinţa, este adevărat, a admis ca va„va spori nesiguranţa Europei", îm·
labil principiul naţionalităţilor, ba- părţind-o în ţări cu „graniţele gazat pe dreptul popoarelor de a dis- rantate şi în cele lăsate în voia propune de ele însele. Ceea ce trebuie priilor mijloace" 42 ). Ministrul de exreproşat Marilor Puteri a fost tenterne, J.G. Duca. ruga pe Titulescu
dinţa lor de a se folosi de conferinşi Diamandi, reprezentanţi ai Rom:1ţă pentru a-şi lărgi şi menţine sfeniei la Londra şi Paris, să atragă serele de influenţă politice şi econo- rios atenţia guvernelor pe lângă camite, forurnul păcii din capitala re erau acreditaţi ••asupra primejdiei
Franţei dând
consacrare juridică pentru pacea europeană a unor atari
noului statut teritorial şi politic al înţelegeri unilaterale" şi să arate c<i,
României moderne. prin recunoaşte ,,dacă urmăresc, într-adevăr, consolirea principiului autodeterminării na- darea situaţiei create de război, treţionale.
buie neapărat mijlocul de a da o gaOrganizarea păcii europene de du- ranţie şi celorlalte state"43). După ce
pă 1920, modalităţile diferite de asubliniază "entuziasmul" cu care ţă
bordare a raporturilor internaţionale rile occidentale şi S.U.A. au primit
de către Quai d'Orsay şi Foreign Of- încheierea tratatelor de la Locarno,
fice, constituirea şi evoluţia Micii Nanu nota cu dreptate : "România,
Antante în primii ani ai existenţei care nu primise nici măcar un trasale sunt principalele chestiuni abor- tat de arbitraj sau un premiu de condate de Nanu în capitolul al doi- solare, era departe de a împărtă~i
lea38). Autorul acordă tlil spaţi1!1 larg optimismul din occident. Deşi, aşa
activităţii forumului genevez, acolo
cum se arăta mai înainte, opinia puunde ţările mici şi mijlocii, între ca- blică a primit bine orire promitea o
ţara,
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d1·stindere internaţională şi nu a sub1•11limat avantajul indirect al unei
1111bunătăţiri a poziţiei Franţei, a privit realizările de la Locarno cu m.J.~11ra oferită de tratatul de asistenţă
11Tiprocă sau cel puţin de Protoco1111 de la Geneva, iar rezultatul a
lost dezamăgitor. Vârfurile au lu, ral şi în locul securităţii colective
"IP au procedat la o securitate selectlvf1. Iar România n-a fost printre
1·t·i aleşi" 44 ).
Relaţiile româno-sovietice din perioada 19Hl-1925 constituie obiectiv11! capitolului următor 45 ). F.C. Nanu
prezintă evenimentele revoluţionare
din Basarabia, de la finele primului
rnzboi mondial, care au culminat cu
llnirea acestei străvechi provincii rorn<ineşti cu Vechiul Regat.
Odată cu căderea ţarismului, Ba•1;1rabia îşi afirmă imediat individualitatea şi îşi revendică drepturile. ln
faţa poporului român din Basarabia,
t·a şi a tuturor naţionalităţilor din
vechiul imperiu, se impune un fapt
dominant : proclamarea solemnă de
1·;-1tre revoluţia rusă triumfătoare a
dreptului tuturor popoarelor de a dispune de ele însele („samoupredlenii").
Acest drept, confirmat oficial la 25
~eptembrie şi 5 decembrie 1917 46),
;ivea să pună capăt raptului de la
1812. Atunci, prin pacea de la Bucureşti, Turcia cedase Rusiei Basarabia. Prin aceasta, Imperiul otoman
viola, pur şi simplu, contractul său
de vasalitate, iar Rusia a devenit
t·omplicea violării contractului de
drept internaţional. Or, complicitatea violării unui contract de drept
internaţional nu poate crea dreptul 17. Cunoscutul diplomat N. TituJlscu consemna, într-un memoriu ailresat regelui Carol al Ii-lea, că „a
cere recunoaşterea rusă a acestei anexări înseamnă a renunţa la 2 OOO
ani de posesie, înseamnă ratificarea
tic noi a violării contractului internaţional comis de Turcia în 1812,

înseamnă recunoaşterea de
plicităţii
ruso-turce ca

[45

noi a comsursă de

drept" 48).
F.C. Nanu prezintă modul cum a:::tul Sfatului Ţării de la Chişinău, din
aprilie 1918, a fost receptat la forumul păcii din capitala Franţei şi
în contextul raporturilor româno-sovietice din anii imediat următori. 1
Este analizată poziţia Puterilor Alia- \
te faţă de Unirea Basarabiei cu Ro- ·'
mânia, cont~cţele româno-sovietire]
pentru aşezareâiO'CaCfre juridice'fiormale a raporturilor bilaterale - Copenhaga (1920), Varşovia (1921), Genua (1922), Lausannc (-1923), -viena
0924), ocazii cu care oficiali din cele I
două ţări au abordat şi chestiunea
frontierei comune 49). „Nu Romfmia
a fost răspunzătoare apreciaz<l.
fostul diplomat - de faptul că ·Rusia nu a recunoscut Unirea Basarabiei. în 1920, ea ar fi fost, probabil
obţinută doar cu preţul recunoaşte
rii guvernului sovietic. În 1921, ea
ar fi trebuit să includă un tratat de
neutralitate ca şi abandonarea pretenţiei privind restituirea rezervelnr
de aur si alte bunuri ale Băncii Naţionale"So).
Cât priveşte poziţia S.U.A„ fără
a exclude justeţea actului din aprilie 1918, faţă de care Departamen.tul de Stat şi diplomaţii americani
aflaţi la Paris se pronunţaseră deschis51, atitudinea oficialilor Washington-ului52, până în 1933, a avut în
vedere un eventual consimţământ al
diplomaţiei
sovietice la Protocolul
din octombrie 192Q53. Raportul numărul 1, din 6 aprilie 1919, al Comitetului pentru studiul problemelor teritoriale ale României şi Iugoslaviei, constata cu justeţe că „argumente geografice, etnice, istorice şi
economice determină recunoaşterea
Unirii Basarnbiei cu România"
documentul purta şi semnăturile diplomaţilor
americani Seymour şi
Day54. Nanu este primul istoric care

http://cimec.ro

.YA+,EI.UU F. DOBRINESCU -

af.irmă că

ION PATROIU

S.U.A. au recunoscut, în :~ala Uniunii Sovietice. Aplicarea parB~sarâb~e~ cu Roinâ- H·l t~and-Kellogg. intre U.R.S.S.
nia, acolo cercunle oficiale consem- .~şi o serie de state vecine cu ea, prin
nând că lipsa recu~~aşterii ar afecta temnarea Pr~tocolu_lui de la Moscograv stabilitatea ţătu 55 .
'-a, a fost considerata la Bucureşti „un
în capitolul al patrulea este preucces" şi ~·o decepţie pentn1 întrea·
zentată viaţa in~ernaţio_nală
după \ ga camp_an1e co!1tra tra;aţe~or de I?~·
Locarno, când diplomaţia Bucureş- · ce"!l9. D1plomaţ1a Romame1 a sprIJltilor a făcut eforturi pentru a-şi în- \nit şi alte iniţiative menite să consotări situaţia internaţională. În acest (lide~e i:acea, ~nul de la B~cu
sens, au fost luate măsuri pentru l"eşti, . raspunzand I~ planul Briand
consolidarea Micii Antante. a alian- de umune europeana, se arăta favoţei cu Polonia şi s-au făcut primii
rabilă unei asemenea acţiuni care,
paşi spre o Antantă balcanică.
după opinia sa, trebuia să se bazeZI'
Relaţiile cu marile puteri s-au con~ „respectarea tratatelor, a integnsolidat prin reglementarea datoriilor tăţii teritoriale, independenţei, su·
de război către Anglia şi S.U.A. (oe- veranităţii şi egalităţii lor"6o.
tombrie - decembrie 1925)56 şi înlCaoitolul următor reprezintă o
cheierea tratatelor cu Franţa (iunie chli'ifesenţă a raporturilor intetnaţi1926) şi Italia (septembi·ie 1926). Na- onale din Europa răsăriteană, a ranu prezintă evoluţia: chestiunii op- porturilor ţărilor din această zoni1
tanţilor şi a raporturilor
româno- geografică, între care şi România, Cil
ungare din anii '30 precum şi impli- Uniunea Sovi~tică. După o prezentacaţiile internaţionale ale problemei
e în detaliu a modului cum s-a areparaţiilor pl~nul Yot.:'ng, morans la realiz.area Protocoţylui de la
toriul Hoover
şi Confermţa de la
oscova- (ebru~ considerat
Lausanne. El observ_ă cu justeţe, că
e Lihnuov un act .,făra precedent
prin moartea lui I.I.C. Brătianu, surn istot'ie".S\ Nanu analizează nego-'
venită· la 27 noiembrie 1927, Româierile pri...-ind încheierea unor pacnia era lipsită ••de cel mai ex.peri- · e de n..eagr_esiune între U.R.S.S. şi
mental diplomat al ei"57 .
vecinii săi. EISurprinde cele mai im_,.. Pe planul rapcirturifor internaţio- portante momente ale negocierii ro·
nale, Nanu reţine pactul Briand- mâno-sovietice şi evid~nţiază rolul
K'.ellogg, planul Br.iand de uniune intermediar <!l___VJ.U:Ş,_oVIei în acestr
euro~~,_Wj!.tj1..ll Tardieu, conferincontacte 62 .
ţa e nom1ca de la Geneva, probleMinistrul român la Londra, Titurria dezarmării. Dintre acestea, pac- !eseu, a aflat cu întârzie.re de negotul Briand-K'.ell6gg a preocupat incierile româno-sovietice şi a averti~-- Bucureştilor. Româzat factorii responsab1li împotriv;1
nia, ca ţară alia tă a Poloniei, a pro- 'i)Osi6ilelor efecte, a~upra statutului
pus ca protocol ul consacrat punerii României în Basarabia, ~kistente în
îri vigoare cu anticipaţie a pactului proiectu) ptiffului de neagresiune, caBriand-Kellogg să fie negociat şi re includea· ar]:>itrajul şi conciliereas3.
semnat în comun de către ţările ve- _L\flând de rezultatele discuţiilor dl'
cine, acţiune pe care Sanaţia a a- la Riga, Titulescu s-a opus, atât con' probat-058~ Acordul..,$2114Plet, care în- tactelor iniţiale, cât şi continuării
cununa negcideriÎe între statele ~on- negocierilor de la Geneva.
„Orier
tractante, s-a realizat l<\..L.teb.ruâ'rie discuţie litjgioasă - credea el
1929, iar semnarea protocolului a a- acţionează în defavoarea României"6 4.
vut loc cinci zile mai târziu în capiŞeful diplomaţiei sovietice, folo19!!3, Unirea
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de criza politică româneas- ţarea la litigii trecute, prezente şi
':·1, a insistat, în contradicţie cu a- viitoare.
!,igurările anterioare, asupra formuLucrarea lui Na.nu consacrată j:>olt·i care includea „litigiul teritorial" liticii externe a României. scrisă cu
·iau „diferende existentc"65. în pofida discernământ şi obiectivitate, reprel11tervenţiilor
franceze şi poloneze, zintă o sinteză importantă pentru
I .itvinov a refuzat să abandoneze cercetătorul raporturilor intemaţio1·11vântul ••existente". Titulescu a că- nale ale Bucureştilor din perioada
111.at să estompeze aceste insistenţe intrebelică. Ea se adaugă acelor înfiind convins că nu trebuie permisă cercări similare, aparţinând unor
o slăbire a garanţiilor prevăzute în
foşti diplomaţi sau oameni politici,
l'actul
Briand-Kellogg6d.
Regele, menite să evidenţieze activitatea in111L·mbrii guvernului, opinia publică ternaţional~i a României, care a fost
•1i presa sprijineau, fără şovăire, pe
o politică a consensului naţional.
'l'itulescu care nu voia să recunoscă, Toate alianţele sale politico-diplomal11tr-un act juridic, existenţa unui li- tice ş1 ·militare au avut un caracter
til-{iu cu privire la Basarabia67. '/Jn J defensiv şi au fost concepute în spil'11rsul dezbaterilor parlamentare~ ritul şi în litera prevederilor Statl:l28 noiembrie 1932,. Titulescu a con- tului Ligii Naţiunilor. Politica extert1lderat acceptarea formulei „dispute nă a statului român a fost dominată
4•xistente" ca fiind extrem de peri- de perfecta concordanţă care a exisrnloasă, căci obligaţia de a rezolva o
tat între interesele naţionale ~i cele
1tispută recunoscotă era implicită~. europeneTa avut ca obiectiv conNumit negociator la discuţiile rom<1- stant menţinerea păcii. Promovând o
1111-sovietice, Titulescu le-a întrerupt, atare politică, statul român a putut
motivând că semnarea pactolui de consolida' Marea' Unire din 1918 şi
nragresiune, în formula a'cceptată de contribui, în acelaşi timp, la organi1lniunea Sovietică·, nu impli~a1 renun- zarea şi apărarea păcii europene.
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, The two· authors exhaustively analyse :tb~ rwork ••The Foreign Policy o:fl
Romania, 1918-1939" by the Rornanian diplomat F.C. Nanu, a good
„conn aisseur" of this epoch. The worki
can be found in mi crofilm at the Con -

gress Library in Washington D.C,
S.U.A.
lt is underlined once again tho
complex.ity o:fl this age which led to
the breaking out of t]le Second World
War, and the unique position o'f Ro.
mania "în a very tensed context.
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DIVIZIA 3 INFANTERIE-FORŢA DE INTERVENŢIE
PENTRU LICHIDAREA REBELIUNII LEGIONARE
DIN IANUARIE' 1941
CORNEL CARP
Având în componenţa sa regimen- Bulevardul Regele Carol al II-lea ll•le 1 Vânători, 4 jDorobanţi Argeş - Bulevardul ;Regina Elisabeta ·.ii 6 Artilerie dislocate în Piteşti şi
Bulevardul Regele Carol I - Calea
Moşilor Bulevardul General Lam10 Dorobanţi cu cazarma în j Câmpul1111g-Muscel, Divizia 3 Infanterie co- bru - Şoseaua Colentina - Afumandată de generalul Ion Boiţianu,
maţi.
Sectorul de Nord era comandat
11 primit j ordin la începutul lunii de,·„111brie 1940 să se deplaseze în de colonelul Arhip Ion. Aici j acţionau
I \ucureşti.
Efectivele sale totalizau Regimentul 1 Vânători şi 4 Doro107 ofiţeri,;66 subofiţeri şi 3039 tru- banţi. In sectorul de ; Sud, comandat
p;1. Această acţiune marca începutul de colonelul Antonescu Petre acţiona
111;isurilor luate de către generalul Regimentul 30 Dorobanţi-Muscel. 1n
Ion Antonescu, conducătorul statului, rezerva diviziei au fost jdate Regip<'n tru j lichidarea Mişcării legionare mentul de Gardă Călare, Batalionul 1
·1i a oricăror alte acţiuni cu caracter Infanterie Uşoară şi Batalionul 1 Ca:111drhic şi antistatal ce ar fi putut a- re j de Luptă. Punctul de comand{1 al
d11ce j grave prejudicii ţării. ce avea diviziei s-a aflat în cazarma Regi111•\'oie atunci, mai mult ca oriefmd. mentului 3 Călăraşi din capitală.
Cu un puternic eşalon j de forţe tred•· stabilitate internă.
Opţiunea
·generalului Antonescu buia să se intervină în interiorul capentru j Di vizi a 3 Infanterie nu a fost pitalei ·şi să se pună j stăpânire pe
111t:1mpliitoare. Născut în Piteşti. fost clădirile principalelor instituţii dacă
l'l>mandant al acesteia, cunoaştea bi- acestea s-ar fi aflat sub controlul j re11e valoarea corpului de cadre ; şi se belilor. Al doilea eşalon . urma să ach11cura de simpatia lor. Pe de altă ţioneze la periferie j şi în comunele
p:irte. regulamentele jmilitare nu re- suburbane cu misiunea de a bloca in•·omandau folo~ea unităţilor milita- trările în capitală şi a interziC"e dere pentru reprimarea mişc{1rilor de plasările j spre centru în situaţia când
•ii.radă în localităţile unde îşi ; aveau
ar fi izbucnit conflicte armate.
~arnizoanelc de reşedinţă.
Toate unităţile sţ;iţionau în cantoZona de intervenţie a diviziei j a namente de alarmă; gata săj intervină
fo<;t împărţită în două sectoare : Nord
în orice moment. Dispozitivul şi mi~i Sud despărţite de ;linia de desiunile acestora s-au modificat ;de
marcaţie :
şoseaua Titu-Bolintin mai multe ori ; pe timpul rebeliLtnii,
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în funcţie de schimbările i:n tervenite
în raportul de forţe şi noile unităţi
date de sprijin.
Prima; misiune primită şi t·xecutată de către divizie a fost demonstraţia de forţă din ziua de 21 ianuarie.
In ;urma Ordinului nr. 10 444/20 ianuarie dat de Comandamentul Militar al Capitalei, unităţile s-au deplasat în marş pe coloane• în Piaţa Victoriei. Aici, generalul Constantin Să
nătescu, nou numi't în funcţia de jcomandant al Comandamentului Militar al Capitalei a primit raportul ; şi
a ţinut o sc.urţ.f1 cuvântare. Au urmat intonarea ;imnului regal şi manifestaţii d0 adeziune pentru generalul Antom•scu. conducf1torul stat.ului.
Având în vcdPre deteriorarea situaţiei în j noaptea de 20/21 ianuarie,
informaţiile sosite lii c;)ma ndamentul
diviziei. referindu-se la bande înarmate de legionari ; care terorizau şi
jefuiau populaţia din cartierele Calea Călăraşi, Strada Lucaci. Calea Vă
căreşti şi Dudeşti, ;o purtt' din trupek diviziei au intrat în dis.poziti 1
de luptă.
Dimineaţa zilei de 21 ianuarie ; a
fost marcată de acţiuni în forţă ale
legionarilor. ; Coloane de muncitori
s-au deplasat la sediul legionar de pe
strada Roma. Aici a fost adus tot armamentul : ridicat de la
Prefectura
Poliţiei şi · Siguranţa Ge·nerală în
scopul realizării în această zonă a unui puternic centru de reziste1ţă.
Alexandru Ghica, directorul general ~l poliţiilor, demis cu o zi în urmă de; către Antonescu, ajutat de comandanţii legionari
Trifa, Găină şi
Cutzamina, conduceau djn clădirea
Siguranţei Generale a Statului ; acţi
unile rebelilor la nivelul capitalei şi
al întregii ţări.
Constantin;Maimuca, ajutat de inspectorul Baciu, <tflaţi în acelaşi sediu, centralizau informaţiile şi ţineau
legătura cu celelalte ('entre !0gionare
din ţară.;

Până la orele 13,00 au fost ocupat(•
de către grupuri de legionari înarmaţi, clădirile; unor importante instituţii, precum : Prefectura Poliţei Capitalei, Primăria Sectorului Albastru,
Casa Verde, localuri ale unor minister~. O situaţie deosebit de gravă s-a
creat în momentul ocupării Cazărmii
Gardienilor Publici, aflată în spatell'
Palatului Preşedenţiei Consiliului Gl'
Miniştri. Aici, se aflau doar jandarmii din serviciul de gardă, existânJ
pericolul de a fi ocupat de cei aproxirnati v 700 de legionari care îl asediau.
In dimineaţa aceleiaşi zile, din ordinul generalului Anţonescu, Comandrunentul Militar al Capitalei a emis
o ordonanţă prin care se intetzicea11
întrunirile publice, iar posc>sorii dl'
arrne erau somaţi să le depună imediat. Tot atunci, Regimentul 30 Dorobanţi-Muscel a primit ordin s;-,
cornpleteze efectivele aflate la Poşt<-1
şi Palatul Telefoanelor.
La orele 16,00, generalul Constantin Sănătescu a ordonat să se execute imediat dislocarea tuturor forţebr
pregătite pentru intervenţie, în următorul dispozitiv :
R.l Vânători cu :
B.l la Preşedenţie;
- B.2 la Atelierele Griviţa ;
- B.3 la Institutul Militar.
R.4 Dorobanţi Argeş cu :
B.l la Preşedenţie;
- B.2 la Târgul Moşilor ;
- B.3 la Statuia Pache.
R.30 Dorobanţi-Muscel cu :
1 Cp./B.l şi 1 Cp./B.3
la Preşedenţie ;
B.2 la Cimitirul Bellu ;
- B.3 (-1 Cp.) la Parcul Carol.
Celelalte efective ale regimentului
se aflau deja disl,ocate în· dispozitiv
la Poştă şi Palatul T,elefoanelor.
- Regimentul .de Gardă Călare cu
I Divizion la Preşedenţie;
- Regimentul 21 Infanterie .cu
1 Batalion la Preşedenţie ;
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- Batalionul 1 Infanterie Uşo~ră
cu:
1 Cp. la Siguranţa Statµlui ;
1 Cp. la Prefectura l'oliţi~i ;
1 Pl. la G11rajul Zoe Râmniceanu.
Batalionul I Care de Luptă cu :
- 8 tancuri la Preşedenţie ;
2 tancuri la Ministerul Ap{1rării ;
5 tancuri la Comandamentul
Capitalei;
7 tancuri la Tribunalul

un

pentru lichidarea rebeliunii.
1n dimineaţa zilei de 22 ianµaric;
rebeliunea a atins apogeul desfă,~u
rării sale. Pe timpul nopţii, s~cu
lând lipsa de combativitate a unită
ţilor militare (care nu primiser;1 ordin să acţioneze) legionarii au transformat clădirile ocupate ln puternice
centre de rezistenţă. S-au mobilizat
muncitorii ele la Societatea de Tramvaie şi Societatea „Distribuţia" aparţinând Uzinelor Comunale Bucureşti,
cu ajutorul cărord s-au baricadat
Bucureşti;
cartiere întregi cu maşini, tramvaie
9 tancuri în cazarmă.
şi autocisterne încărcate cu benzină,
în seara aceleiaşi zile s-au m~i tri- gata să fie incendiate în situaţia când
rnis gărzi la Uzinele Lemaitre şi Gri- armata ar fi atacat cu tancuri.
Regimentul 30 Dorobanţi - Muscel
~:ore Ale1(:andrescu.
Lupte înverşunate ale forţelor de a fost atacat ele grupuri masive de
ordine cu grupuri mari de rebeli s-au legionari la Palatul Telefoanelor şi
dus la Prefc>ctura Poliţiei Capi talei în Piaţa Teatn1lui Naţional. La orele
~i la
Cazatma Gardienilor Publici. 21,00 :m mare num~h· de rebeli, moS-a tras la început foc de avertisment bilizaţi dr• eliscursurile incendiare ţi
c·u muniţie de manevră, după care• nute la o tribună improvizată în faţa
•;-a folosit muniţie de război ca ur- Teatrului Naţional, dl' critre M::iisc
mare a violentelor riposte ale legio- Groza, ·comandantul Corpului Muncinarilor. S-a folosit în mod deosebit
toresc Legionar şi Radu Gyr. direcarmamentul automat individual şi de torul Teatrului Naţional, au atacat
pc tancuri. Legionarii au beneficiat Palatul Telefoanelor, sprijiniţi de un
de avantajele care le ofereau clădi puternic ·foc de mitraliere executat
rile ocupate unde erau baricadaţi. La de pe clădirile învecinate. Schimburi
Cazarma Gardienilor Publici, legio- de focuri s-au dat pe întreg parcursul
narii au reuşit să captureze un tanc nopţii, militarii reuşind să ·anihileze
pe care l-au folosit ulterior pentru toate atacurile legionarilor. Dimiapărarea clădirii.
neaţa s-au găsit în împrejurimile
La orele 21,00 s-a primit la coman- Palatului 8 morţi şi ·un rănit grav
damentul diviziei ordinul M.St.M. din rândul legionarilor. Trupa nu a
nr. 28687 şi Decretul - lege de mili- suferit pierderi.
tarizare a unor instituţii şi întreprinAc~la~i regiment a trimis · subunideri de stat şi particulare. Conform tăţi în Piaţi Vama Pqştei, ocupând
ttcestui ordin s-au trimis gărzi (Or- strătSile din jurul clădirji Prefecturii
dinul nr. 33370) la Societatea Românii Poliţiei Capitalei. · tn urma altercalltelierul Peschl şi Societatea Comµ- ţiilor cu grupurile de m~nikstanţi
nală a Tramvaielor (R. 4 Dorobanţi),
Qin rândul cărora se executa foc asude Radio-Difuziune (R. 1 Vânători). prEţ militarilor, ~-a· tras in plin, fiind
Societatea Lemaitre şi intreprinde- ucise şase persoane. In jurul orei
n,~a „Grigore ~lexandrescu"'
(R. 30 12,00 a sosit un grup de militari :gerDorobanţi - Muscel).
mani în frunte cµ up colonel care au
Pe timpul nopţii, s-au luat to.atc deţfrmţnat: pc legiqnarii aflaţi ţn cli'imăsurile organizatorice să se treacil
dir~ să se predea, aceast.a fiind pusă
cu toate forţele la acţiuni militare începând cu ora 12,00 la dispoziţia
http://cimec.ro
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generalului Mitrea, comandantul ·po-

militare aflate în dispozitiv a·ordonat să se reducă pe rând rezistenţeh•
rebelilor, începând cu Cazarma' Gardienilor Publici, unde se afla cea mai
importantă grupare de forţe legionare. La ora 10,45, generalul Constan
de rebeli aflate în casele Elena Lu- tin Sănătescu, însoţit de un procuror
pescu şi Malaxa. ·Aici s-au folosit militar, au făcut somaţiile legale pen-·
cinci tancuri cu ajutorul cărora s-au tru predarea şi părăsirea ·cazărmii.
anihilat rapid grupurile care au opus Neprimindu-se răspuns s-a trecut la
rezistenţă, îndeosebi· în casa Malaxa.
atac. Legionarii au răspuns cu focul
Pe fondul unor acţiuni ale rebeli- tuturor categoriilor ·de arrnament,
lor din ce în ce mai lipsite de inten- inclusiv cu tunul de pe tancul capsitate, s-a trecut la acţiuni de cură turat cu o zi înainte. La ·puţin. timp
ţire ·a zonelor unde s-au dat lupte,
s-a atacat cu tancurile care au dispentru împrăştierea manifestanţilor.
trus mai întâi: tancul capturai de' reÎn aceeaşi zi, coloane motorizate beli. Timp ele 5 - 10 minute s-a tras
germane au făcut o demonstraţie de asupra clădirii inclusiv C'U aruncătoa
forţă pe străzile 'capitalei în spriji.t'e de 'mine. Luptele au durat p<îna
nul generalului Antonescu, anuhî nd la ora 11,4 7 când, ultima rezistenţii
din clădire' a cedat şi rebelii s-au
orice speranţă a legionarilor.
predat în masă.
Ordonanţa emisă în seara ·zilei de
Cucerirea Cazărmii Ga,dienilor Pu23 ianuarie de ci"itre Comandamentul
Militar al Capitalei anunţa că dezor- blici a reprezentat un succes deosebit,
dinile încetaseră şi armata controla legionarii fiind îndepărtaţi din apropierea 'clădirii Preşedinţi Pi Consiliusituaţia pe deplin.
Luptele au continuat insă, în zilele lui de Ministri obiectiv strategic de
de 24, 25 şi 26 ianuarie, nemaiavând cea mai ma~e i mportanţ,-1 ele unde se
coordonau acţiunile mililare 'de rcamploare3 din zilele precedente.
S-au intensificat acţiunile de pro- prosiune la nivelul capitalei ~i al întregii ţări.
pagandă în rândul ostaşilor difuz[InLupte deosebit de violente s-au
du-se prin diverse căi ştiri false, cu
un conţinut aberant : „Oraşul Cluj dat la ·sediul legionar de pc strada
a fost cedat de Rom[mia Ungariei şi Roma, unde au acţionat militarii din
trebuie eliberat", „Jidanii au declan- Regimentul 1 V{mători. Acestea au
continuat şi pe 23 ianuarie scăz{md
şat revoluţia şi legionarii acţionează
împotriva lor", „Armata a atacat pc în intensitate abia a doua ~d. când
legionari", „Generalul Antonescu s-a importanta grupare legionar§ din aunit cu comuniştii" etc. O importanţă ceastă zonă s-a predat.
Pe 24 ianuarie se mai duceau lupdeosebită a avut-o, cel puţin pentru
o perioadă, controlul legionarilor, în- te la Casa Studenţilor din·Calca Plevnei, Facultatea 'de Drept, clădirea
că de la începutul rebeliunii, asupra
posturilor de radio din Bucureşti. Bă ziarului „Monitorul Oficial", a ziarului „Universul" şi la Universitate.
neasa şi Bod.
Comandamentul Militar al Capi ta- De asemenea erau semnalate grupuri
lei şi Divizia 3 Infanterie au pri mit mari 'de legionari la biserica Ilic
ordin î-:.1 jurul orei 10 de la Pre- Gorgani unde se aflau trupurile unor
legionari morţi.
şedinţia Consiliului de Miniştri
să
În diverse cartiere din capitală,
pună în 'aplicare Planul de acţiune.
Generalul Ion Antonescu, care pre- populaţia semnala comandamentului
luase personal comanda unităţilor diviziei, 'bande de legionari eare jeliţiei Capitalei.
Subunităţile Batalionului 1 Infanterie Uşoară, la ordinul expres al lui
·Antonescu· au acţionat pentru capturarea şi dezarmarea a două cuiburi

1
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f11iau, incendiau, provocând mari dezordini. Militarii surprinşi izolaţi
erau dezarmaţi şi dezbrăcaţi de efec1e. 'Un oribil asasinat s-a produs pe
strada Dudeşti unde, doi ostaşi din
Regimentul 29 Infanterie au fost dez,trmaţi de legionari 1 care ·i-au stropit cu benzină şi le-au dat foc, arz,înd de vii.
Nu este 'lipsit de interes să remarri1m faptul că, în toată această perio.Jdă atât poliţia cât şi jandarmeria
~:-au abandonat total atribuţiile, îngreuntind mult acţiunile armatei, care
;1 fost nevoiti"i s{1 prei.i. desfăşurare:1
;1cţi uni lor specifice acestora.
Inceptmd cu 25 ianuarie, p:: mă
o.,ură cc noi unit<'iţi au intrat în dispozitiv cu misiunea de menţinere a
ordinii, părţi din unităţile Diviziei J
Infanterie .1u fost r0trase la periferia
('<tpitalci. În urma descinderilor fă
rute în această zonă la unele cuiburi
le!4ionare s-au găsit irnensP cantităţi
d~ bunuri furat0 : bani, bijuterii, baloturi de stofe, blănuri, alimente,
arme. Aceste bunuri au fost inventariate şi s-a început rl'distribuirea
lor celor păgubiţi.
Pe parcursul ac0stor zile, când Divizia 3 Infanterie s-a aflat în centrul evenimentelor, şi-au pierdut viat1 un număr de 21 de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, în timp ce alţi 53 au
fast grav răniţi. Pentru cei decedaţi
s-au organizat funeralii naţionale.
Cei răniţi, precum şi familiile celor
căzuţi în lupte şi· urmaşii acestora au
fost împroprietăriţi cu pământ. Un
rnare număr de ofiţeri, subofiţeri şi
soldaţi au· fost decoraţi cu ordine şi
rnedalii Si\U înaintaţi în grad.
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Unităţile Diviziei 3 Infanterie au
mai fost menţinute' o scurtă perioadă
de timp în capitală după care s-au
reîntors în garnizoanele de reşedinţă,
misiunea lor fiind considerată încheiată.

Din punct de vedere militar, decizia de aducere a Diviziei 3 Infanterie
din judeţul 'Argeş în Bucureşti în
scopul lichidării rebeliunii legionarilor s-a dovedit a fi inspirată.
Ordinea şi disciplina cu care s-a
acţionat au compensat o serie de deficienţe privind modul de acţiune şi
insuficienta 'pregătire a militarilor
privind ducerea luptei în localităţi,
precum şi · cele datorate lipsei din
dotare a unor categorii de armam('llt
specifice.
Merită a fi subliniată raţiunea de
care au dat 'dovadă atf1t militarii cf1t
şi comandanţii acestora, care au evitat cât au putut să transforme capitala într-o baie de s<lnge, numărul
victimelor fiind limitat în raport cu
anvergura confruntărilor dintre beligeranţi.

Din punct de vedere politic, evenimentele au avut o dublă semnificaţie : au marcat eliminarea definitivă a Mişcării legionare din viaţa
politică a ţării, aducând, pe de altă
parte, grupării antcnosciene acel plus
de recunoaştere şi încredere ca element justificativ în vederea instaurarn dictaturii militare, considerată
a fi singura soluţie pentru a s:ilva
ţara, în situaţia deosebit de complexă în care se găsea atât pe plan
intern c<ît şi internaţional.
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2. Arhiv<'le Ministerului de Intc•rne, fond documentar; fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
3. Arhivele Statului - filiala Argeş, fond Prefectura Judeţului Argeş.

THE 3-rd INF ANTRY DIVISION THE INTERFERING FORCE FOR THE ANIHILATION
OF LEGIONN AIRE REBEL LION FROM BUCHAREST
- JANUARY 1941
Abstract
In order to re lax the si tuation
which was bccoming more explosive,
Ion Antonescu ordcred to thc 3-rcJ
Infantry Division, since Dcccmber,
to move to the capital. This task
force unit was form ed by thc rcgiments 1 V<înători, 4 Dorobanţi and
G Artillery dislocated in Piteşti, and
30 Dorobanţi Muscel Regiment, di~
located in Câmpulung - Muscel town.
The commander of thc division was
general Ion Borţianu .
The legionnaire rebdlion star1ed
on the 21-st of January 1941, when
the uni ts ,of .the division entered into
a few sectors of the capital.
The rebels, befe>re starting thc
hostilitics, had OCC"Llpied thc bui\dings of some important iristitutions
of the state Iike The Barracks of thc•
Public Guards fCaza rma Gardienilor
Publici), The Headquarters of the
Capital Police (Prefectura Poliţiei Capitalei), the buildings of somc ministcries.
Since the 22-nd January 1941
general Ion Antonescu takes personal
control of the military operations,
ordering the starting of the actions
for the annihilation of the rebellion.
There \Vere important fights at

the HQ of thc Capital Police (Prefectura Poliţiei Capitale) and at thc
Barracks of Public Guards (Cazarma
c;artlienilor Publici), where the rebels
had important forcing groups. For
tlw annihilation of the rebels resistancc.• a.li kinds of arms weapons
\\·en• usctl including mine launchers
;mJ tanks. At this objectives act.ioncd small units from regiments
I Vfmători and 4 Argeş. The Regiment 30 Dorobanţi Mus ce 1 units
defended The Central Post-Office
(Poşta) and The Phones' Palace (Pal atul Telefoanelor).
Thc> casualties suffered by the J)ivision 3 Infantry were 21 dead offjcers, N~Os and so~di.er~ and 53 persons wrth severe InJUnes. Th_e rebcllion causalbes were bigger.
For the dead soldi,ers were organized national funerals. The woundPd, the fami]ies and offsprings of
the dead were given land lots. A
great number of officers and soldiers
were decorated and advanced in
rank.
Just after the rebellion loss, the
units of The 3-rd Infantry Division
were retun.1ed i nto the barracks. their·
mission being considered finished.
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Confirmat documentar ca cel mai
Vl'chi oraş medieval romc"mesc format
111tre Carpaţi şi Dunăre, la 1 300,
<';jmpulungul a atras de timpuriu ali·nţia unor cercetători dornici să pă
i rundă în această istorie seculară a
·•~czării, să-i dezvăluie şi să-i ccrcclt·ze rolul politic, economic, social ~i
··11ltural în diferitele• perioade istorice
.ill• Ţării Romc"rneşti. Câmpulungul
··ste una dintre localitrtţile ţ[irii noas1l'l' care se poate m;îndri
cu patru
l11crări monografice•, dintrP c:in• t~c'
•,1111t scrise pân<.i în anul 1944. Cel
··are a scris prima monografic a fost
<•. D. Aricescu 1. Originar din Ctir.1p11lung, C. D. Aricescu a folosit la înlocmirea monografici o documC'ntaţi•!
hoagtă. El ne dc"t informaţii despre
11b.ştea
moşnenilor câmpulungeni s"
wordă o însemnătate deosebită eve11imentelor contemporane cu el. C:md
dt• altfel a fost şi epitropul şi secn•L1r11l obştii, încPrc:1nd s-o apere de
.waparatori şi dC' tendinţei<' mRgis1raturii
de a-şi însuşii veniturile
1111 inţilor.

CunosctJtul folclorist Constantir
1Udulescu-Codin2 este autorul celei
de a doua monografii despre C<impul11ng. Ea este însoţită de 1m s11rllmPnt
tntituiat „Călăuza viiitatorului celor
rnai de seamă loruri si monumente
l~tori• din oras si din împrej•1rimi!'.
1-'oloseste un intP.rcsant material inronnativ, însă informatiile certe despre or~ si nbşte sunt foarte sumare.

TRÂMBACIU

A treia monografie, având o temeinicc"1 documentaţie apare sub semnă
tura preotului Ion Răuţescu şi .este
intitulată „Câmpulung Muscel" 3 . Autorul îşi bazează lucrarea pe documente din arhiva protoeriei fostului
judeţ Muscel şi din cea a obştii moş
nenilor Câmpulungeni. El reproduce
doar primele trei dccumente din
„Pânza oraşului Câmpulung''· Ultima
monoE{rafie. elaborată de un colectiv
c:::ior<lonat de prof. dr. Gheorglw Pf1rn~ţii4, face şi ca referiri la unek
<lacumcnte din ,.Pânza oraşului Cf1mpulung". tratează pe larg istoria oraşului Ccîmpulung, cu toate aspectele
ei, şi destul de sumar istoricul obc;tii
moşnenilor câmpulungeni.
ln ultimul timp au fost publicat<'
studii şi articole în reviste şi cokcţii
de studiis. de către cercetători în a
căror preocupare a stat istoria Cî1mpulungului, punându-se în valoare
datP inedite despre dezvoltarea oraşului, dar şi a obstii moşn.enilor dr.1pulungcni. în diferite etape istor;r·e.
Unele dintre ele se referă h comerţ.
..Câteva dat<' orivind comertul dintrl'
Câmpulun~. Bra!':ov si Sibiu în sec.
al XIV-lei şi al XV-lea"6, sau la aspectele demografice ale oraşului ca
„Aşezările de „ungureni" pe pămân
tul obstii Câmpulum~enilor"7.. ,AspPcte e„onomice. sor;a]e c;i rleTT)oQraficf'
ale CâTPoulungulni ogJinditP în "i:tt11m-afia din 1838. {I i:i Il)<JB si .. CMev:.i
mărturii documentare referitoare la
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Câmpulung din prima jumătate a
veacului trecut" 9, „Oraşul Câmpulung
Muscel oglindit în statistica d1n anul
1832"10, „Imagini şi fragmente documentare inedite despre Câmpulung"11, „Pânza cu vechile privilegii
ale oraşului Câmpulung :Muscel
(1215-1747) 1'12, „O mărturie arheologică privind
viaţa economică
a
Câmpulungului medicval"13 şi „Cercetările arheologice
din zcna fostC'i
Curţi Domneşti din G1111pulung, .iud.
Argeş"14. De altfel, în ultima perioadă, s-au impus cercetările arhe-ologice
la monumentele de cult din oraş şi la
Complexul feudal Negru Vodă 15 , fostă
reşedinţă voievodală
în sec. al
XIV-lea. Rezultatele cerc<'tărilor arheologice' întăresc cu dovezi percmpt '>rii ceea ce se poate deduce din informaţiile documentare
şi din alte
izvoare care SC' referă la Ce:împulung
şi la obştea
moşnenilor c;în"1pulungeni.
Lucrările speciale. au o mare importanţă în tratarea unor probleme
din istoria oraşului C<împul11n ~ Muscel în toate etapelP sak dP dezvoltare
şi în toate domeniile. Astfel. informaţii despre anumite probleme <iu apărut sub semnătura lui Paul Binder16, Emil Lc'izărescu17, Heinz St<'inescu1B.
Despre învăţăme:întul muscckan şi
câmpulungean a11 scris Nichita Adiiniloaie 19, Gheorghe Pârnuţă2:>, Spiridon Cristocea 2 1, Ştefan Trâmbaciu'n,
Istoricul unui vechi cartiC'r dtmpulungean a constituit tema unui studiu apărut sub semnătura lui Flnminiu Mârţu23. Despre organizarea şi
monumentele oraşului C<împ ulung a
scris Carmen Jing<1 Oprescu 24 . i'lr
despre sistematizarea lui, Ahdrei Că
puşan25. Despre cum se refle ctii oraşul Câmpulung în cartea străină şi
românească au scris Conshn tin Şer
ban cu Mariana Mihăilescu26 şi Adri-

TRAMBACil1
an Săvoiu27. Tot despre monumentele Câmpulungului a scris şi Dumitru BăjanlB, iar Dumitru Baciu29 a
scris romantic şi cu o duioasă aducere aminte despre aminti rile sale din
anii copilăriei şi tinereţii din oraşul
în care a copilărit şi pe care îl vizita
ori de câte ori avea ocazia.
Multe dintre lucrările speciale au
fost dedicate unor personalităţi dl•
cultură care s-au ridicat din Câmpulung Muscel şi care s-au afirmat pl'
plan naţional şi internaţional. Astfel,
prof. univ. dr. Dan Simonescu 3a a acordat o atenţie deosebite} culturii ora;;ului, dar şi unor personalităţi3 1 .
Dintre autorii care au scris despre aceste personalităţi putem aminti pl'
Aurică Smarandal2, Raci.LI Ionescu 33 ,
Adrian Săvoiul4, Bianca Bentoiu 35 .
Mircea Constantinescu36, Lidia Mihă
ilescu37, Corneliu TamaşlB şi din nou
Dan Simonescu39. Rad11 Ionescu40 şi
Lidia Mihăilescu41.
Un rapitol aparte l-au constituit
lucrările despre
obştea moşnenilor
c;împulungeni publicate în ultimul
timp. Astfel, sunt publicate lucrările
..Raporturile dintre obştea Câmpulungului şi administraţia oraşului pânf1
la jurnătatea sec. al XIX-lea" 42 , •• Aşe
zământul obştei
moşnenilor câmpulungeni din 23 mai 1915"43 şi „Organizar0a obştii moşnenilor câmpulungeni"4"'.
Jn sfârşit, ca să închei lol cu o lucrare despre monografii, este publicată şi lucrarea „Monagrafiile oraşu1ui Cnmpulung şi cele ale instituţii
lor sale"45. După cum sc> vede, despre
C.-împulung, despre cultura sa şi despre unele aspecte sociale ale lui, s-a
scris foarte mult. Se simte. însă, nevoia 1..mei lucrări monografice care s<i
surprindă evoluţia istorică a oraşului.
fără părtinire si cu analizii critică a
1.1n11i istoric detaşat de interpretări
politice.
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Âhstract
Ctimpulung is the oldest Romanian
Medieval fown. He:nce, the biblography of its long e-:x:istence will b~
a vcry rich one. The author has a vcry

short look upofl i t, con·cluding whith
the necesity of ari exHaustiv~ monography.
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GOLESCU
GRIGOlitE CONSTANTINES€U

„Sunt descendentă dintr-o viţă de
panduri şi, poate, de aceea, inima mea
a moştenit câte puţin din forţa· şi curajul acestora", mărturisea- cu· mândrie craioveanca Z6e Farfara, devenită, după· căsătoria prematură, la numai 12 ani, cu cărturarul Dinicu din
<ioleşti, Zinca Golescu.
De la Di'nicu, va fi învăţat - deşi
nu mai era alături de el- din 1820 l'a „adunând binele, care di'n citiri de
d\rţi bune ŞÎ fOlOSitoare: Care· din căL
liitorii, care din întâlniti şi· adună'r'i
l'U oameni de neamuri· luminate, să~l:

voltată

de regimul odios la care erau
robii, cere, în nr·rn; restitui'r'ea
a 20 de familii de robi ţigani.
Gestul de profundă semnificaţie socială însoţit de îndemnul adresat fiilor : „să nu fiţi niciodată· uitători de a
ajuta pe cei sărmani ! " nu putea ră
mâne fără ecou în inimile celor care·
aderaseră necondiţionat la principiile
revoluţiei viitoare.
P'articiparea' l'a unul dintre momentele crudal~ ale lUptei poporului p>entru· ,;slbbozeriie socialii· şi naţională":
în care s-a manifestat plenar spiritul
1mpărtăşim compatrioţilor noşfri
Şi avangardist, n-a fost, în ceea· ce o pri's•H sădim în pămânlt1l nostru; spre veş'te, consemrtM'ă decât episodic de
rodire înmulţită·", de vreme ce binele· către Dumitru C. Brătianu, dar într-o
11dunat şi de ea rodise în Ştefan', Ni- atitudine încărcată de o exemplară
c·olae, Radu şi Akxandru - pe care abnegaţie ~ntru cauza fiilor şi nepo~
istoria pământului românesc îi' po- ţilor ei - revoluţia.
meneşte cu cinste, reliefând coeziultetrospeetarea evenimeht~lor din
nea lor spirituaiă plămădită· în· lUJ!>ta vara fierbinte a anului 184'8 făcută
pentru eliberarea, pbporului, sub nu- în singurătatea unei camere lbndonC'mele de „fraţii Goleşti".
ze prilejuieşte lui Dumitru C. Brăti
Nu numai din fresca mizeriei l:>lr- anu exprimarea unui entuziast senti'nicilor zugrăvită „în cartea de căin ment de admiraţie faţă de „muma ceţ[1, de durere pentru sufeti"nţa omelor patru fraţi proscrişi, fraţi de sânnească, de ruşine pentru barbaria roge, fraţi de inimă, fraţi de cruce şi de
mânească lriseinnare a ciilliroriei sămânţă". Zinca Golescu - „rumânmele -acrisă de marele boier DitJi'- ea ce cu a· ei mână a înfipt în piepc·u Golcscu, va fi cunoscut Zinca „ti- tu~mi cea dintâi cocardă a mântuirii
d1loşia şi sărăcia atât de mare", în
şi a cărei' mână va primi într-o zi din
c·are se zbătea poporul.
ochii-mi cea· dintâi lnerimă de bucuAnticipând programul umanitar al rie a liiruihţei ".
revoluţiei paşoptiste
care prevedea
Ataşată
idealurilor de libertate,
Zinca împărţea, în toiul revoluţiei,
rlesfiinţ"area robiei, Zinca Golescu, resu}l>Uşi
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cocarde tricolore, mobilizând - ală
turi de al te figuri feminine care s-au
dăltuit în memoria istoriei -, cu propriul său exemplu, masele la luptă.
Nu numai originea ei oltenească, ci,
mai ales, însuşirile morale ale luptă
toarei determinaseră pe Ştefan şi Nicolae, fiii săi, s-o gratuleze ca „panduroaică". Zinca se dovedise, în situaţii excepţionale, un caracter ferm,
integru, conştient de capacitatea sa :
„dacă n-aş avea în mine un veritabil sentiment de forţă, chiar dacă-i
doar mediocru, aş fi sfârşit ca broasca lui La Fontaine", scria în replică
fiilor.
Evocând cele trei luni ale „sfintei
noastre revoluţii", cum îi plăcea s-o
definească, Zinca îşi dezvăluia pregnant patriotismul, izvorul vital al aderării sale efective la principiile înscrise în Constituţia revolwţionară :
,.0, nu, dragii mei copii, nu voi uita
niciodată aceste trei tuni de fericire
şi bucurie generală care vor face cinste naţiei mele şi care trebuie s-o înalţe dintr-un veac de orbire şi supunere servilă în faţa voinţei despoţilor
săi. Dar aceste luni, deşi o scurtă durată, au trecut ca un \ri,s frumos a că
rui dispariţie nu lasă decât regretul
după ce te-ai trezit. Mă gândesc cu
părere de rău, din adâncul sufletului,
la zilele atât de fericite pe care le-am
petrecut alături de voi patru, dragii
mei copii".
Norii întunecaţi ai contrarevoluţiei
externe acopereau, după apusul sângeros din 13 septembrie 1848, cerul
patriei luminat de sfânta, dar efemera constitwţie proclamată la Islaz.
Prin decretul din
25 septembrie
1848 subscris de Fuad Efendi şi caimacamul Constantin Cantacuzino, sub
pretextul că „întărâtând tulburările
al căror teatru a fost Tara Românească În Cl!lrgere de mai mult de trei
luni, aflarea lor în ţară na se mai
poate împăca cu ordinea şi siguranţa publică", erau exilaţi, printre pri-

mii Nicolae şi Stefan Golcscu. lm
bar~aţi pe ghimii, la Giurgiu, cu des
tinaţia Selim, sunt nevoiţi să supo:·te privaţiuni de tot soiul: ziua - soarele şi vântul necruţător, iar noaptc1
- rogojinile şi bezna temniţelor turceşti de pe malurile Dunării.
In octombrie 1848, în speranţa c;'1
va întâl_ni pe Ştefan şi Nicolae, Zinca Golescu pleacă împreună cu Radu
Catinca Rosetti şi nepotul ei, Constantin Racoviţă, la Sibiu, cu intenţia
de a ajunge la Selim.
In decembrie, când în clepsidra vieţii ei se scwrg două luni ce i se par
ani, „inima mamei, această întunecată pasăre de prevestiri rele" cum
mărturiseşte a fi şi inima sa - c mă
cinată de nelinişte, întrucât zvonurile
despre intenţia puterilor invadatoare
de a cere Austriei închiderea rev-oluţionarilor refugiaţi Ia Sibiu, se adaugă veştilor despre
înăbuşirea r~is
coalelor ţărăneşti izbucnite în Oltenia, Prahova şi Teleorman şi despre
destitwirea lui Alexandru Racovit<'t
din postul de ispravnic, pentru că ~c
prezentase consulului încins cu l'Şar
fa tricoloră a revoluţiei.
Corespondenţa Zincăi

reprezintă,

pentru perioada postrevoluţionară, o
cronică vie, punctată de demnitatea
revoluţionarei, de mândria patriotei,
de accentele dramatice ale înstră]nă
rii de familie şi de ţară. Nu e o cronică de familie diluată de un subiectivism matern, ci una scrisă cu ,,tăria
în credinţa" cauzei, cu conştiinţa împlinirii datoriei până la sacrificiu pc
altarul slujirii patriei.
,,La Bucureşti, informează Zinca, arestările se ţin lanţ. Se găsesc pân{1
la 300 de persoane închise la Mănăs
tirea Văcăreşti, toţi condamnaţi pentru că luaseră parte la sfânta noastră
Constituţie. Aceleaşi persecl!lţii au loc
în judeţe : preoţi, ţărani şi negl!lstori
sunt legaţi şi duşi cu zecile în căr-uţe
la Bucureşti ; nu se ştie ce se va rnai
face cu atâta lume ţinută închis<i. Re-
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lraşi în umilele noastre locuinţe din beri. Nouă - tristeţea, descurajarea
Sibiu, înconjuraţi de nefericiţii noş de a avea la doi paşi de nefericita
tri compatrioţi, nădăjduim într-u~1 noastră ţară, cnutul despotisml!llui".
Pentru a-şi sluji patria, pleacă ime1·iitor mai bun".
E drept că un anume sentiment diat după sosirea sa la Sibiu, ca să
lllatern grefat pe vitraliul întunecos facă propagandă revoluţionară împo.ii scenei represiunilor de după revo- triva cnutului despotismului", fiul cel
h 1ţie colorează intens consemnările mai mic şi cel mai consecvent princi·1ale : „Bieţi copii ! la ce încercare, piilor sale, Alexandru - Albu. „A·.oarto. crudă a vrut să vă supună ! lexandru ne-a părăsit pentru a merge
Nici chiar criminalii nu vor fi fost să facă propagandă în Bucovina -c·hinuiţi cum aţi fost voi, perttru că
scria Zinca. E grozav cu propaganda
.iţi vrut să ajutaţi pe cel asuprit şi
sa. Sunt tare neliniştită până aflu un•;:-1 daţi p<îine săracilor", scrie, aflfmd
de este şi dacă acolo e în siguranţă~'.
cil' odiseea celor exilaţi la Selim.
Propagandă în apărarea revoluţiei
Ideea slujirii cu devotament a pa- făceau, alături de ceilalţi exilaţi la
l riei constituie laitmotivul corespon- Paris, Ştefan şi Nicolae Golescu. „Ple1 k•nţei cu fiii săi aflaţi în exil. O prodăm cauza noastră admirabil,
îl in11•ctată întâlnire la Sibiu, cu Stefan
forma, din Paris, pe Alexandru Ra!~i Nicolae, aşteptată cu nedisimulată coviţă, Nicolae Golescu. Nu e ziar
c•moţie, e amânată : „Aţi făcut să-mi
care să nu ne apere. Guvernul franbată inima, bunii mei copii, ·la vescez, ca şi cel englez, se· interesează
1l'a că în curând
o să ne întâlnim. mai mult acum. Mişcăm pământul şi
Totuşi, îmi spuneţi că vreţi . să mercerul pentru a ne atinge scopul, dar
4cţi la Paris pentru a avea. o legă
ne lipsesc banii".
t.11ră directă cu Constantinopolul. Ră
Credinţa în dreptatea cauzei revornâneti acolo unde sunteţi, dacă e ne- luţiei pe care au îmbrăţişat-o cu a' ·esar.· Regretul că-mi lipsiţi acum va trtta devotament fiii ei şi ceilalţi frunl'i alinat de nădejdea că vă slujiţi bi- taşi aflaţi în exil a înrâurit ataşa
ne patria".
mentul Zincăi la idealurile nobile ale
Idealurile de libertate, egalitate, mişcării. Dovedind un spirit de sacrifraternitate ale revoluţiei franceze ficiu exemplar, Zinca Golescu trimite,
h 1minaseră căile de luptă pentru în- prin Alexandru Dimitrie Ghica, un
tronarea dreptăţii în ţară, căi urmatP substanţial ajutor bănesc exilaţilor
c·11 încredere şi devotament de „fra- (1 400 florini în argint), nu fără a re\ii Goleşti".
marca lui Ştefan că fusese refuzată
Împărtăşind aspiraţiile purtătorilor de cei cărora le ceruse un împrumut,
, le stindard ai revoluţiei din Franţa, deşi îl garantase cu actele pământu
Zinca îşi exprima sentimentul de fe- lui : „Tu trebuie să ştii că te respf'cricire, pentru că îi ştia pe Ştefan şi tă, te apreciază sau nu, după cum noN'icolae la Paris, în ,_,Capitala liber- rocul îţi surâde sau te părăseşte. Astl;iţii, unde gândirea şi cuvântul drepfel, văzându-ne trecând, fără voia
1.;iţii şi al libertăţii nu se tem să fie
noastră, graniţele ţării, ne-au socotit
ca pe nişte nenorociţi proscrişi fugari
inăbuşite de zbirii poliţiei.
Fericită
ţară !
Fericiţi cei ce
se pot socoti cărora nu trebuie să le acorzi nici
un credit„.
fiii ei ! •.
Co~ararea realităţilor din ţară cu
Deoarece Sibiul devenise între timp
situaţia din Franţa luminilor prilejuteatrul operaţiunilor militare între
irşte româncei reflecţii amare : „Lor
revoluţionarii maghiari
conduşi de
ll' e dată plăcerea, bucuria de a fi li- generalul Iosif Bem şi armatele conhttp://cimec.ro
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trarevoluţiei, Zinca se hotărăşte să
revină în ţară : .,După luarea Sibiului de către unguri, a trebuit să pă
răsesc acest oraş de teamă că austri-

ecii vo~ =~lua luptele angaj<îi;d_ o a
doua batahe cu Bem care, fara îndoială, s-ar fi închis pentru a se apăra
între zidurile Sibiului. Era, prin urmare, teama de un spectacol al mă
celului şi exterminării... Am plecat,
aşadar, în ţara mea, crezând că gă
sesc liniştea în sânul micii mele familii şi aşteptând zile mai bune"
La Goleşti, unde revine la 12 martie 1849, nu găseşte liniştea râvnită,
ci, dimpotrivă, întâlneşte brutalitatea
„invadatorilor" care reintroduseseră
vechea ordine" regulamentară, mă
surile s~mavolnice ale <1utorităţilor
locale. Pentru a evita situaţia neplă
cută de a i se perchiziţiona, în prezenţa sa, conacul. Zinca e nevoită să
dea înscris administratorului de la
Piteşti, Bellu, şi unui ofiţer din armata ţaristă sosiţi cu mandat de arestare împotriva lui Radu. că acesta ră
măsese împreună cu Albu în Transilvania.
Fericirea regăsirii celor dragi de la
Goleşti e întreruptă, după numai trei
săptămâni, dP ordinul caimacamului.
prin care i se cerea ca. în termen de
6 zile, să părăsească ţara : „Acum.
când mă ştiu izgonită din ţara mea,
răzbunarea lor e satisfăcută", scrie,
din Istanbul, unde sosise la 7 /19 aprilie 1849, Zinca Golescu. Nădăjduia
să-I întâlnească acolo pe Nicolae, dar
acestuia i se interzisese deb::ircarea şi
se înapoiase în Franţa.
La Brussa, în Asia Mică, unde erau
în surghiun, printre alţii, Radu şi Alexandru-Albu, cărora turcii le fixaseră câte o pensie lunară de 1 OOO de
piaştri, Zinca observă„ cu spiritul ei
pătrunzător, că erau trataţi cum nu
se poate mai bine, ci se bucurau de
deplină libertate, dar cil turcii sunt,
prin acest mod ciudat de comp8rtarP
faţă de rom{tnii exilaţi, „răi comedi-

eru", deoarece, încercând să le creeZl'
acestora impresia că sunt priviţi CI\
drept-credincioşi supuşi ai sultanului,
abia ştiu că facă să se mişte c1Hev:1
marionete".
Evadarea celor doi fii aflaţi J;,
Brussa cu intenţia de a se înrola în
armata revoluţionară maghiară est<•
amânată, prin sosirea Zincăi, întruc;ît
aceasta se temea că Turcia, ca m:"1
sură represivă, va confisca averile c•JC.ilaţilor. Pentru a nu risca să se va
dă „sub zăvoarele j nchisorii"
dupi1
plecarea fiilor ei, Zinca plănuieşte si1
părăsească Brussa.
Cât despre proiectata înrolare, suh
stindardul lui Bem, a lui Radu şi Al
bu, Zinca, a cărei admiraţie pentru
conducătorul militar al revoluţiei m<i
ghiare, nu are limite - crede că „in·
tenţia lor e prea generoasă pentru a
nu o aproba din adâncul inimii". Bem
,,face el singur cât 20 OOO de soldaţi,
proclamă, solemn, Zinca. Pentru e<1,
cauza ungurilor e .,nobilă şi sfrmt[1"
şi doreşte unirea „inimilor celor dour1
naţiuni, pentru ca împreună să înfiip
tuiască planul măreţ de egalitate ~i
fraternitate". ln naivismul ei politiC',
Zinca nu-şi dă seama că anexarea
Transilvaniei la noul stat maghiar
proclamat independent sub conducl'
rea lui Kossuth, făcută fără consul
tarea românilor, generase luptele strn
geroase dintre români şi unguri cart'
serveau cum nu se putea mai bin1·
devizei adoptate şi de habsburgi : „di
vide et impera". Teroarea dezlănţui
tă din ordinul
revoluţionarilor tna
ghiari ce făceau jocul nobilimii (spân
zurarea şi împuşcarea unor ţărani ~i
cărturari români) a împiedicat situa
rea dintru început, pe aceeaşi r:iart1•
a baricadelor revoluţiei, a român.Bor
şi a ungurilor. Hem cucerise> o man·
parte din Transilvania, dar Apusenii
moţilor lui Avram Iancu, sub stc:agul
căruia luptase •• ca un viteaz" şi rn·
potul Zincăi, Const<Y.ltin Rarnviţ;i,
nu!
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Tributară crezului ei, Zinca se la111pntează, la 3 septembrie 1849, după

, .1pitularea armatei maghiare de sub
, ornanda generalului Gergey Artur
1:1 Şiria, lângă Arad, în faţa generali ilui rus Paskevici : ,.Când te gfmd1 ·~ti că a fost lăsatei S<l fie călcati'1
111 picioare şi măcelărit[1 o naţiun(' vi1„ază şi înzestrată cu simţămintele
, 1•le mai liberale> şi mai generoase,
11 naţiune care avea un viitor aşa de
P1t.rălucit, poate şi pentru naţionali
l;'1ţile care o înconjoară„. când vezi că
totul s-a întâmplat în faţa unei în1n'gi Europe civilizate şi progresiste,
iţi vine să te îndoieşti de tot, sii tl'
dt>zguşti de tot, să urăşti tot neamul
11mcnesc " .
Europa „civilizată şi progresistă"
11 decepţionase şi prin zdrobirea repuhlicii romane. Complotând „împotriva dorinţei naţiunilor de a se ridica
„1 a se constitua" - după cum observ11 Nicolae Bălcescu în scrisoarea adresată lui Ion Ghica „~uvernele
1•11ropene s-au înţeles să lnfrânezP
mişcările revoluţionare. iar diriguitorii destinelor popoarelor săltaţi la
1·:lrmă pe baricadele revoluţiei calc<'\
111 picioare principiile pentru care er1111 gata, nu demult. să se jertfras1 ·;·1, înăbuşind ecoul lor cu armde eoni rarevoluţiei.

,,Oamenii cari pot face binele şi
da libertate lumii se coalizează între
„1. pentru a o înăbuşi şi a o nimici
d1• pe faţa pământului", constata de.mlată Zinca Golescu. Astkl, Ludovic
Napoleon Bonaparte ordonă generah 1lui Qudinot s;i treacă prin foc şi sabie republica m 1zziniană, pentru a-i
dn papei Pius al IX-lea puteri absolute la Roma.
Aflată în vf1ltoarea evenimentelor
111 care s-au stins flăcările revoluţiilor
l'llroJme, Zinca~ revoltată pe Repuhlica franceză c<;ln' „şi-a asasinat sorau. pe „guvernul Franţei care îţi far·p milă şi a cărui politică îl acoperă
dt' ruşine". Considerând că „Franţa

163

liberă şi progresistă dă prin înfrângerea republicii mazziniene cu un veac
înapoi, Zinca conchide indigpată :
,,Ruşine pururea Franţei şi reprezentanţilor ei ! ".
Martoră, în ~nima Imperiului qtoman, a creşterii tepsiunii în relaţiUe
turco-ruse, Zinca speră că un eventual război între aceste două puteri
poate schimba starea actuală a ţări
lor noastre într-un viitor strălucit".
Demersurile susţinute pentru eliberarea fiilor ei afJaţi la Brussa, ca şi
pentru aprobarea de către turci a repatrierii sale din Istanbulul care i s~
pare o închisoare, îi macină neryii,
dar nu-i frâng demnitatea. Refuză să
se înjosească până-ntr-atât ca să scrie
noului domn al Ţării Româneşti, Barbu Stirbey, iar, după ce obţine cu
greu, prin intermediul lui Ion Ione~
cu de la Brad, o audienţă la mar~le
vizir Reşid paşa, fără, însă, a-i putea
vorbi, izbucneşte : „Să-i ia dracu'!",
nădăjduind, totuşi, că va pl~ca „Uw;l
să facă temcneli în dreapta şi în st~n
ga".
Nu poate accepta condiţia impus4.
ci.~~a ,,,qe a aq~~~ ~ petiţie q.qmnului pentru a dezC1.prob~ fon11~l sentimentele din trec1.1t şi a se declara" supusă servitoare a celqr. doi corn}spri
imperiali şi a alteţei s~~ . prinţul Ştir
bey, pentru că numa,i aşa - s('r~e
Zinca - te poţi întoarce în ţară cu
fruntea sus.„ Dar cine va p!Jtea avea
atât de puţină mândrie, atât de puţin
respect faţă de sine însuşi pentru a
se lăsa târ[1t în no.roiul acestei maniere - se întreba Zinca. Nimeni, fără
îndoială, sau foarte puţine persoane ...
printre care cu nu mă voi număra".
Se număra, în schimb, printre „persoanele periculoase" de care turcii se
întrebau ,.dacă se pot întoarce în ţara
lor fără să izbucnească o revoluţie·.
„Am ajuns, în sfcîrşit, să smulg, din
mâinile lui Aali paşa, învoirea de a
mă întoarce în ţară", scria Zinca. După carantina făcută la Brăila împre-
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ună cu Catinca Rosetti, e ncvoiti"i să
ocolească din ordinul Vorniciei Bucureştii şi, după 8 zile <le c;-il.:ito-

rie extrem de obositoarl', ajunge în
Goleşti. la fi noiembrie 1849.
..Duş
manii nostri. de ciudă c<i m[t rcv[1d revenită în. patria mea, făr[1 să ll' fi cerut permisiunea. au vrut să-mi reamintească faptul că ei sunt totul în
ţară". Deşi, mai t:trziu, i se permite
de către Omer paşa să vină î•.1 BucurC>şti, după numai 3 zile timp în
care se convinge de simpatia domnitorului, dar şi de antipatia „,prietenilor" care o hîrfesc că „poart[1 doliu
după Constituţie" şi o ocolesc, p[ir[1seşte, din ordinul generalului l.l"1ders,
Capitala. C<înd i se oferă, însă. prilejul de a se răzbuna pe Li.ider~;. care
îşi anunţase vizita la conacul Goleşti,
nu ezită s-o facă. Pentru a-l ţine în
picioare pc musafirul nepoftit, Zinca
goleşte salonul de mobilier.
cprind,
numai pentru ea, un jilţ.
In spiritul de frondă contra ocupaţiei, se scurg zilele „republicii de la
Goleşti" în care ,,40 OOO ele baionete
duşmane n-au pwtut să pun<i rirnduială legală•, bravează Catinca Rosetti.
In iarna 184Sl-1850, Zinca citeşte gazeta L'Europe Democratique, se interesează de ,,Les derniers moments de
la Pologne" a lui Adam Mi ckiewicz,
aşteaptă nerăbdătoare scrisori ele la
cei patru fii aflaţi în _exil, v-inde mosie după moşie, Hanul roşu de peste
drum de conac şi bijuteriile. ,.d<înd
exemplu - cum socotea Albu - de
abnegaţie şi devotament pentru cauza
instaurării unui regim al eg~ litiiţii şi
fraternităţii printre romitni".
De aceea, respectul de can• se
bucura printre revoluţionarii l'Xilaţi
era imens. C. A. Rosetti şi-o imagina
„modelul mumelor societăţii viitoare", iar actorul Costachf' Aristia, fost
şef al Gărzii naţionale 'in ti:rnpul revoluţiei paşoptiste. o slcivc.:1 într-o
pateti c;i S('riso1re în vers Pri mfrl's:ită
lui ~tcf:rn c; ::lcsc-11 :

„Trăiască

nalta, scumpa fiinţă,
Quare produse frumos, prin tine.
Stimă, onoare, dulce dorinţă,
În Romc""mia, speratul bine ~
Trăiasc<"l,

fie tot onorată,
Quât va fi, este şi fu iubitt1
Onoarea-a toată lumea cc""mtaE1,
Şi libertatea sacră dorită ~
Trăiască,

fie a Romtanici.
tot romr'meascrt
Maică ferice, şi a fr§ţiei,
Maieu ta frate, Zinca Gok:1sc:i :.".
a

libertăţii

ln concertul de voci bC:-1rb<itc'~'. i ck
la 1848, s-a făcut auzit şi glnsul „m~1mei" fiică demnă a Romc""tniei", carl'
n-a cerut niciodată Providenţt'i, pui
tru copiii ei, ,,nici bogăţii, nici m{irire, ci doar sănătate şi putinţei de a-':;
sluji ţara ! ".
La Goleşti, anii de dLtp<i înăbuşirt'a
revoluţiei se scurg în nădejdea cit
„după ploaie, va veni timp frumos".
Furată de grijile conacului, Zinca l'
preocupată de repararea atenanselor,
de arături în vie, îşi regăseşte, o datit
cu sosirea primăverii, vechea pasiuni•
pentru sădirea florilor. care însoţesr
adesea, cu mesajul lor de afectivitate, scrisorile către cei dragi aflaţi departe de patrie : ,,Lipsa voastrr1 mii
facr să sufăr mult", li se destăinuie
mama, mărturisindu-le că, în mica
„republică de la Goleşti", singurăta
tea le e ,,înfrumuseţată de glasul
lor", scrisorile de la ei fiind „armonia care încântă şi d<i curaj, însufleţind încn'derea că se vor strcînge în
curcind laolaltă".
Spre apusul anului 1850, Zinca ridică vălul de întuneric abătut de vitregia vremurilor peste temelia de lumină a Şcolii slobode obşteşti ctitorite, la 1 mai 1826, de către Dinicu
Goleseu : „Mama a deschis şcoală la
Goleşti, scrie Ana Racoviţă fraţilor
săi aflaţi în exil.
Până acum, sunt
aproape 25 de copii ; la primC!vară,
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lnsă, ca va repara câteva odăi, fiind1·(1 localul este mic şi, atunci, o să aducă şi un profesor care să ştie mai
rnult decât acesta pe care îl avem a1·t1m ". Actul cărturăresc al Zincăi, izvorât dintr-un adânc simţăm{mt umanitar, se izbeşte, însă, de spinoase dif'ic-ultăţi financiare. „Nu poate să fa..,-, binele aşa cum îi cere inima", remarcă fiica sa, Ana, cl.l'rloscând grcut/tţile de la Goleşti.
Ţara geme sub cizma ocupaţiei striilne. Mişună, peste tot, spionii. Se lanlil'ază zvonuri false despre o posibilă
revoluţie, pentru a se pretexta, astfrl, prelungirea ocupaţiei şi a se tPrgiversa amnistierea emigranţilor. In
llC'castă atmosferă apăsătoare,
Zinca
si• plânge că
„trebuie să-şi ascundii
t·ineva în fundul inimii taina preţi
oasă a iubirii sale patriotice. deoarcl'l', astfel. poate compromite interesele cele mai scumpe ale patriei".
Măcinată do îndoieli, Zinca nădiij
duieşte, totuşi, în biruinţa „democrnt iei binefăcătoare", în vremea în care .,oamenii se vor înfrăţi pentru a-şi
l'l'aliza binele, fără să recurgă la răz
boaie şi să se măcelărească unii pl'
;iJţii, ca fiarele sălbatice".
Bătrânul conac al Golcştilor înli11ereşte, când se încinge, în faţa foi~orului, hora ţărănească, la nunta nepoatei Zincăi, Zoe Racoviţă, cu Effi ngham Grant - secretarul Consul<1tului britanic la Bucureşti - şi-si
('oboară ·sfâşiat de durere, pc poarta
de la intrare, zăbranic de doliu. când
Alexandrina-Luţă Racoviţă se stinse
din viaţă la numai 20 de ani. îmboln;1vindu-se> de tifos, în timp co îngrijea o bolnavă din sat. Inima în1·crcată a,.Zincăi, Cldună, în pragul bă1.r;îneţii, "ucurii şi dureri neîmpărtă
~ite. I se parc că „ viitorul este trist
~i de temut pentru cei ce cutează să-l
privească de aproape" şi simte că sin~~ura mângâiere care-i răm<:îne „esk
('onvingerea că a luptat pentru binele nefericitei ţări·.
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Tremură la gândul că fiii săi aflaţi
la Paris fuseseră, precum se zvonea,
ucişi în timpul loviturii de stat din
22 decembrie 1851 înfăptuite de „uzurpatorul" Ludovic Napoleon Bonaparte, prin care acosta îşi prelungea
preşedinţia cu încii 10 ani. Zvonul fu,
din fericire, lipsit de temei, nu însă
şi cel despre starea îngrijorătoare a
sănătăţii lui Nicolae Bălcescu. Zinca
împărtăşeşte
simţămintele
mamei
„aşa de nefericită, deoarece crede că
boala fiului l'i este incurabilă". Ger
leasca urma să-I caute pe Bălcescu în
Italia, unde acesta se stabilise, la sfatul lui Arăpilă, revedere care' „i-ar fi
pricinuit o marc mâng{dore B~1lces
cului". Făclia vieţii lui Bălcescu avea
să se stingă departe de ţara mult iubitc'1, dar făclia idealului său de libertate fu purtată cu devotament de tovaraşn sa1
de luptă şi de idealuri,
printn• care, la loc de cinste, se aflau
„fraţii Goleşti".

Pe Zinca, o „m{1hneştc ~i revoltă•
cxpulzClrea colaboratorului lui C. A.
Rosetti la ziarul revoluţiei „Prnncul
Rom<în". Enric Wintc•rhalder, care
fusese închis la Vc1căreşti, c-a element
„primojdios".
E nevoită s;i pkcc la Viena, deoarece Catinca Rosetti. nepoata care o
însoţise în exil. era boln2vă.
L::1 sosire, însă. o află sănătoasă si fericită, în ajunul căsătoriei cu Radu G.
Golescu. Călătoria awa ~ă-i prilejuiască întcîlnirea alc'1t de mult dorită cu
fiii săi. Au venit, de la Brussa la Genova. să vadă pe „nepreţuita lor mă
micuţă", Radu şi Alexandru-Albu; pe
Ştl'fan, îl găseşte la Dresda, iar Nicolae Golescu soseste din Atena.
In decembrie 1R53, Zinca se înto::irce în ţară împreună cu nepotul său,
Constantin Racoviţă, dar nu-i este
dat să guste încă din paharul bucuriei. pentru că. după numai 3 săptă
mâni, conacul fu scotocit si Constantin Racoviţă - arestat şi deportat ca
„indezirabil". Deprimarea prinde s-o
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stăpânească. „Totul scrie ea - <'
îh voia soartei, in \roia uhei politici
căreia hu-i pasă de cel câre cer dreptate şi ajutor pehtru cei mai slabi"'.
Şi anii curg greu cu un întreg ·cortegiu de suferinţe pentru cei răma~i
la Goleşti.
Se întâlneşte iarăşi cu fiii săi 1n
Paris şi Enghien. În octombrie 1856.
aflându-se în Franţa, regr('tă c{1 nu
poate reveni în ţar;i „însoţitei" de c-ci
patru dragi copii".
Şi
când speranţa devine, pentru
.,proscrişi", certitudine, când, cu dorinţa de „a se î•.1turna la vetre", ex+
laţii vin la Rusciuc, la un pas de p{1mântul ţării, când febra revederii celor rămaşi în ţară îi cuprinde p0 t ~·ţi.
după aproape 9 ani de pribegi.~. 'întrucât lui Dumitru Br<"1tianu i se refuză viza de repatriere, Zinca Golcscu, ca o adevărat{1 „mamă a Grac11ilor", cu toată durerea de a nu-~i n·vedea copiii decât peste 3 luni,
Ic
cere să nu se întoarcă nici l'i acas•I.
pentru a protesta. astfel, împotriva
actului arbitrar al Turcici. Grijulie.
ca orice mamă, le trimite, îns<i, prin
Felicia Racoviţă, la Rusciuc . ..,tutun.
dulceţuri, ceai, un joc de şah şi perne, pe care dragii ei să-şi poată odihni capul". I se par zilele -- veacuri.
Când află că au mai rămas zece zile
până la sosirea lor acasă, după o atât de lungă despărţire, exclamă :
.,Sunt nebună de fericire să \'ă văd
în scumpa noastră patrie·.
Proscrişii s-au întors cu ideal1.J·rilc•
renaşterii României mai înrădăcinate
ca orkând ·în suf.lete. Prinşi în vâltoarea evenimentelor premergătoare
Unirii, Goleştii se află în avangarda
propagandiştilor pentru unitate naţi
onală. Călăuzit de îndemnul tatălui
său : „'pentru patrie, trebuie să ne
sârguim, căci toată norocirea şi toată slava cea adevărată a unui patriot
aceasta este", Alexandru Golescu-Albu le replică demn scepticilor car('-i
prevesteau înfrângerea în alegerile

pentru adunarea ad-hoc : nOare. în
1848, încercările noastre nu au fost
huiduite şi ironizate de domnii rmr
ţionari. .. ? Dar care cauză sfântă a
izbândit de la început? Şi, apoi, a
fi înfrânt pentru patrie este un pri
vilegiu al inimilor nobile ... ".
Divanul ad-hoc al Tării Românc~ti,
format în urma alegerilor, are, c;1
secr,et;1r, pe Ş'tefan Golescu, cel mai
mare dintre fraţi.
Nicolae Golescu pleacă împreuni1
cu Dumitru Brătianu în Apus, pt>n·
1.ru a face cunoscută marilor puteri
europene dorinţa de unitate a rom{1nilor. După încheierea ConferinţE'i re
prezentanţilor celor 7 puteri privind
organizarea Princip;i.telor Rom<-1rc
(Paris, '//19 august 1858), întrucât, în
r alea Unirii Pri nci patdor, mai stărui<'
încă pit>dici evidente, Zinca tuni': ~i
fulgLT<-1 împ:.itriva unor decizii ale ;icestor „mcssieurs Ies grands" de 1:1
Conferinţă,
remarc;ind lui Ştcfon :
„Iat;l ce înseamnc'i să nu te poţi sprijini pc' r:roprin tn putere şi sii fii silit să te rniluieşti la ajutorul străini
lor, ca să rc-înduieşti treburile prop:·il'i
noastre patrii".
Rămill1l', însă, cu credinţa nc•stinsi1
în înf;ipluirea Unirii : „Izbânda ca~1zci naţionale este tot aşa de sigură na
aceea a fraţilor noştri moldover"!i".
fiind convinsă că atunci ţara r,oastră va fi printre c;le maÎ fericite :ie
pe continent".
Intenţia fiului său, Nicolae.
de a
face propagandJ în Oltc•nia c priY::,1
cu destulă rezervt1 : „Nu ştiu. totu~i.
dacă pre;zcnţa ta prin judeţe va fi de
folos partidului naţional, dar cl'ea ::'l'
este sigur e că se va spune că te-ai
dus pentru a ce:îştiga spiritele alegfi,torilor şi pentru a fi ales domn, 1:.1cru care m-ar jigni adânc dacă !lll
ţi-aş cunoaşte abnegaţia, atunci ciand
este vorba de fericirea ţării tale ... ".
Indoiala i-a fost spulberată de hotă
rârea luj Nicolae Golescu de .. a :enunţa la
candidatura pentru tr0:-i•_1J
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Ţării Româneşti, numai ca principiul
Unirii să triumfe".
La 24 ianuarie 1859, Unirea - ideal declarat al revoluţionarilor de
la 1848 - se înfăptuia prin confirmarea ca domn de către Adunarea Electivii a Ţării Româneşti, a lui Alexandru
loiln Cuza, ales, la 5 ianuarie, în Moldova. Zinca Golescu consideră actul
Unirii un eveniment de răscruce în
viaţa poporului şi, deşi împovărată
tle ani, tinereţea ei spirituală se regăseşte în rândurile adresate nepoatei, Felicia Racoviţă : „să fiţi cu toţii
în Bucureşti, la serbările Unirii, căci
lrL•buie să vă aflaţi printre cei care
se bucură sincer de fericirea scumpei
lll)astre patrii".
Când Ştefan Golescu a fost numit
îrt Comisia centrală de la Focşani,
Zinca socoteşte că domnitorul ..,a fost
inspirat adresându-se oamenilor din
partidul naţional pentru a-şi forma
rninisterele". Deoarece, însă, în sanul
Comisil'i, apar disensiuni evidente în
rursul lucrărilor pentru elaborarea
legilor comune celor două principate,
ea acuză cu vehemenţă pe „servilii şi
ambiţioşii din comisie care vor s<i sacrifice tot ce e mai sfânt şi mai
scump pc lume : patria, pentru a reveni la vechiul sistem de guvernă
mânt".
Speranţa pe care şi-o p~~1e în noul
domn de a face fericit „poporul care
I-a înălţat pe tronul celor două Principate" e adânc înrădăcinată în credinţa că „nu se va mai putea ca cel
slab să fie mereu asuprit şi ca nedreptatea -să domnească".
In decembrie 1861, după ce Unirea Principatelor fusese consacr<ită ()ficial prin recunoaşterea ei d~ c_ătre
Poarta otomană şi puterile garante,
iar Alexandru Ioan Cuza proclama :
..,Unirea •te îndeplinită, naţionalita
tea româflă este întemeiată•, Zinca
Golescu, ancorată puternic în prefacerile determinate de actul Unirii. exclamă cu satisfacţie : „Iată îndeplinit
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unul dintre frumoasele noastre \"isuri !".
Un alt vis ,,frumos" avea să-I tră
iască în primăvara anului 1877, dnd
Mihail Kogălniceanu declara, în sesiunea extraordinară a Adunării Deputaţilor : „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare, suntem o naţiune liberă şi independentă!".
Octogenară, Zinca Golescu îşi păs
exuberanţa-i ştiută,
.,firea a-

trase

mabilă şi spirituală ; în veci îmbră
cată cu foi învoalte de mătase, cu
guler şi manşete de dantelă, pe ban-

cu o bonetă de horcu panglici as::irtate rochiei". Pe chipul său, timpul ad{rncise
semnele scnectuţii încă din vremea
când Barbu Iscovescu o creionase pe
fosta „panduroaică" cu patima iubirii de neam nestinsă îri ochii vioi '.;ii
pătrunzători, martori ai unor evc•uimente memorabile din istoria p()porului.
La începutul lunii februarie 187D,
în viaţa vulcanică a Zincăi Golescu
pâlpâiau ultimele scântei. „Scumpa
noastră Gran maman --- scria dr. Carol Davila - s-a stins ca o lampă,
după o viaţă lung{1. Tot oraşul (Bucureşti, n.n.) era la înmormântare.
O
deputăţie a Camerei şi a Senatului a
condus pe ilustra moartă până la gară
La Goleşti, mii de ţărani veniseri'.'1 şă
salute pentru ultima oar;:i pc aceea
care a fost binefăcătoarl'a lor timp
de aproape un veac". "Din puternica
ramură a G,oleştilor, consemna stră
nepotul ei, dramaturgul Alexandru
Davila, a rămas singur acum nenea
Radu".
Rând pe rând, se stinseseră din „această sf;:întă şi patriarhală familie a
Goleştilor", sub ochii mamei, mai întâi Alexandru-Albu, cel mai mic şi
cel mai îndrăgit dintre fii, apoi Şte
fan, apoi Nicolae, apoi Ana ... ". Ilustra mamă a Grachilor români -- se
dourile

cărunte,

botă neagră

http://cimec.ro

168

ZINCA GOLESCU

scria în necrologul apărut în ziarul
Evocând, peste an.i, figura Zinc~i
Rom<înul - acea venerabilă matroa- Golescu, excelentul biograf al Goleş
nă al cărei caracter şi întreaga viaţă
tilor, George Bengescu, îi contura tră
erau imaginea vie a celor mai subli- săturile diamantine ale personalităţii
me virtuţi strămoşeşti : românca pa- sale : „Femeie cultă şi energică, eci
triotă, mama model,
cetăţeană prin
Ştiu să urce,
în toate împrc•juri"'1rile.
excelenţă, care din cea rnai fragedi"'1
la înălţimea marilor evenimente- polivârstă până la nouăzeci de ani
n-a tice în care fiii săi f usescră amesteîncetat o zi de a împărţi sufletul său, caţi şi unde, conduşi de sfaturile salt'
munca sa, averea sa pentru patrie, şi susţinuţi de dragostea sa, au jucat,
pentru copiii săi, pentru tot ce avea timp de aproape o jumătate de secol,
trebuinţă de un ajutor, Zinca Golesun rol preponderent•'.
cu nu mai este... O stea pe cerul RoPrin generozitatea idealurilor îmm{rniei a căzut, facă-se, pentru binele br-ăţişate, prin abnegaţia luptătoarei.
Patriei, ca din cariera luminoasă cc s·a dăltuit pentru viitorime, în memoca a parcurs, să iasă alte stele spre ria pământului rornânesc, numrk•
a ne mâng;Ha de-a pururea".
Zincăi Golescu.
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RE SUME
L'epouse de Dinicu Golesco (1777- - farnille. Elle a participe a la revolu1830), personnalite marcante de la vie tion de 1848, en mobilisant les maculturelle roumaine, Zinca Golcsco sses par son exemple. A la suite de
(1789-187Q) - la mere des jeU!1l'S l'intervention de la contrarevolution
revolutionaires qui se sont inscrits externe, Zinca Golesco et son fils ont
dans l'histoire de la Roun1anie sous ete exiles.
Zinca Golesco a prouve un grand
le nom de,,freres Golesco•' par lcur
cohesion spiri tuelle prouvee pendant esprit patriotique, une rcmarquable
la lutte pour la liberte nationale ct dignite revolutionnaire. une adhesion
sociale du peuple - a partage <'lle totale a l'oeuvre de la rcnaissance
meme Ies idcals patriotici ues de sa nationalle de la Roumanie.
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CAROL DAVILA ŞI EXPOZIŢIA UNIVERSALA
DELA VIENA-1873
FLORENTINA COJOCARU
NICOLINA COMAN
La împlinirea a 110 ani de la tre' crea în nefiinţă a doctorului Carol
I )a vila, marele creator şi organizator
de şcoală medicală românească, pa1riot ardent, pe măsura apartenenţei
la marea familie a boierilor din Goleşti, ne-am propus să-i relevăm preocupările• în cadrul
Expoziţiei Universale de la Viena, unde a repreZL•ntat pe cont propriu. Azilul de orfani şi Azilul de surdo-muţi din Bucureşti. într-o confruo,1tarp european<'i.
dorninat{1 de interese, după propria-i
rn;irturisire : „unde adevărul, frumosul. idl'alul sunt si aici date la coad[1'' . 1
Răspunzând

.

„grandioasei invitaţii"
adresate de guvL·rnul austriac la 12
septembrie 1871. prin agentul diplomatic austriac din Bucureşti. guvernantul rom{m şi-a a'.rnţat participal'C'a. consider{ind expnziţia ,,o mare
operă de pace şi civilizaţiune"2, trec~înd imediat la pregătirea acestui eveniment, în premieră, în capitala
Austriei.
9'e plan intern. pn•g;itirea evenimentului viza activitatea diplomatică ce trebuia desfăşurată de Agenţia
română din Viena, care, pe lângă
problemele• ridicate de expoziţie, a•:eJ. şi misiunea delicată de a câştiga
simpatia cercurilor austriece, privind
recunoaşterea
independenţei econo-

mice şi apoi politice a statului român. un rol remarcabil în acest sens
revenindu-i diplomatului Gh. Costaforu3.
Preocupat de reuşita acestor deziderate, guvernul a numit o comisie
însărci-:1ată cu adunarea, cumpărarea
şi selectarea obiectelor reprezentative care urmau a fi expuse la Viena,
iar Camera a votat înscrierea în buget a sumei de 206 150 fr., sporită
ulterior, prin credite suplimentare, la
331 092 lei.
Comisia românească de organizare
avea în rândurile ei pe Cezar Bolliac,
C. D. Athanasiu, Al. Odobescu. Petre
Poenaru, Vasile Pogor, G. Sion, Grigore Bengescu - numit comisar gern:-ral, înlocuit ulterior, cu Emanoil
CTetzulescu, care, alături de Petre S.
Aurelian au reprezentat oficial Romimia, ultimul fiind şi membru al juriului internaţional.
· Carol Davila, nefiind direct desemr.at în jurizare de către domnitorul
Carol I. avea să se deplaseze ş! să
lucrezP pe cont propriu, fapt ce i-a
permis o atentă observare a mersului expoziţiei, precum şi a felului în
care România era privită în exterior.
Trecând la lucru. comisia romc:înească a cerut Comisariatului din Viena să-i comunice planul spaţiului de
cart' dispunea pnvilionul românesc şi
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nu mică i-a fost surpriza aflc.1nd hotă cedare, căci ca stat care se pretind1·
rârea organizatorilor "ca productele cult, buna cuviinţă nu-i îngăduia r:1
României să figureze în acelaşi com- să invite un stat autonom să ia purii·
la Expoziţiune şi apoi să-i tăgăduias
partiment cu ale Turciei" 4 .
Imediat s-a luat ati tod~-:1e oficială, că dreptul de autonomie"6.
ministrul agriculturii, comerţului şi
Până la urmă, Româ~iei i s-a n•
lucrărilor publice, D. N. Cretzulescu
rezervat un spaţiu de 655 m 2, obieC'
a protestat, anunţând agentul diplo- tele şi produsele româneşti, dupii 11
matic român din Viena că ,.România selectare atentă făcută în saloanel1·
nu va lua parte la Expoziţia Univer- hotelului Herdan7, au fost tr&-.1spur
sală din Austria,
decât în aceleaşi tate la Viena şi apoi aranjate de ar
hitectul Anton Gruska şi inginerul
condiţii de indepe-.1denţă în care a figurat la Expoziţia Universală de la Yorceanu, alături de pavilioa:nel1·
Persiei şi Austriei, având privilegiul
Paris, organizată în anul 1867" 5.
O seamă de periodice ale vremii ca la deschidere să fie vizitate de toa
au luat atitudine fermă faţă de aceas- te capetele încoronate prezente în c<i
tă hotărâre care
stirbea autoritatea pitala Austriei.
statului român. In · „Revista ştiinţifi
Carol Davila s-a deplasat la Vien;i
că" din 1872, aprilie 15, Petre S. Aucu fiul său Alexa„1dru, bucurându-st·
relian aprecia demL'rsul ministrului de compania familiei Fotino, desfoşu
Cretzulescu, arătft•.1d că : „tot aseme- rând, aşa cum reiese din numeroasei!'
nea s-a răspuns şi liberalei Englitera scrisori trimise soţiei, la Goleşti s~111
la 1862, care avea aceleaşi pretenţi Bucureşti, o intc;nsă activitate rl:'fe
uni absurde ca şi acelea ale Austriei. ritoare la Azil, Eforie, Crucea Roşil',
Cum - se întreba Petre S. Aurelian Ambulanţe, Instrucţie publică, !-\p1·
marea Francie, Francia care cu minerale, ulterior fiind invitat S<-l s;1
toate nenorocirile sale, tot este cel participe la întrunirile comisiilor.
dintâi stat civilizat în sensul omenesc stabilind contacte cu pcrso<•lf' influ
al cuvântului, ne primeşte cu braţele ente, benefice pentru ţară.
deschise, calcă, aruncă toate protcsNimic din detaliile orga;niz[irii nu-1
taţiunile Turciei şi ne acordă loc în
scapă ochiului atent şi critic, consi
Expoziţia din 1867 pe seama noasder{ind întreaga experic•nţ(1 acumulaLt
tră, ne pune în linie, după cum avem
la Viena : „proprietatea mea personadreptul, cu toate statele idependl'nte lă, pe care o s-o distribui celor rar('
din lume, şi Austria care a v;i.zut şi vor fi mai desmoşteniţi ca mi•.1e"a.
a ştiut toate acestea, ne invită, ~1e
Deşi, oficialii au considerat Expo·
roagă să luom parte la Viena, făr~1
ziţia de la Viena un mare succes, aca să ne spună nimic şi cfmd este st'i vând în vedere cele 237 recompensl'
ne punem la lucru, ne comunic<i c;-1 obţinutl', Carol Davila şi-a expritna1
ne-a invitat cu condiţiune ca să •.1e în repetate rânduri nemulţumirea
aşezăm productele în aceeaşi dugheaprivind unele aspecte de organizan'.
nă cu aşa zisa sublima Poartă ! Noi
„Fiecare zi cu mizeriile şi decepţii·
ştiam ce ne aşteaptă la Viena, îns<i.
le ei - scria soţiei la 2 iulie 1873.
gândeam că doar din omenie se va · - România nu este reprezentată dC'mai ascunde intenţiile ce se •.1utresc cât de Excelenţa sa dl. Make Kretzuîn privinţa noastră. Cât despre Tur- lescu şi de Aurelian în juriu pentru
cia, bol~nav incurabil şi capcicios, îi agricultură. Celelalte secţii nu au repermitem aceste divngaţiwii repetitc, prezentat român, deşi sunt în nucăci bun este Dzeu, boala are să i<i
măr de JO. Suedia, Norvegia, Danesfârşit de o dată cu victima sa, însă
marca, Portugalia. Spania sunt renu-i permitem Austriei aceeaşi pro- prezentate aproape în toate secţiunihttp://cimec.ro
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le. Nici nu avem cuvânt, nu însem11:1m nlmic, suntem luaţi în batjocurt1. Eşti înjosit în fiecare clipă, în fi1•1·are minut. Sunt silit să înghit multe observaţii pentru România, căci,
111 sfârşit, nu e de iertat să fii reprezentată printr-un prea frumos t<î11;-1r ca dl. Cretzulescu. Noroc c<î am
sprijinul întregului juriu francez, cal'l' şi-a luat însărcinarea să apere Ro111;inia, pentru Azil şi Eforie"9.
Modul în care românii şi-au orga~1izat serviciul de propagandă la al'eastă expoziţie
a constituit pentru
Carol Davila motivul redactării unar
:;rrisori pline de indignare. Asemănă
toare sunt şi relatările referitoare la
activitatea oficialilor : „în 2fară de
dr. Bernath şi Szatmary, care n-au
nici-o indemnizaţie, restul lrimişilor
se distrează, se plimbă, hoinăresc,
11mblă după fete şi nu apar la pavilioa~1e, decât ca mostre de îngânfarc\
vrednice de a obţine în această privinţă premiul cel mare. Nu mai rcimâne nimic de adăugat - scria Anic{ti Davila în 2 iulie 1073 - sunt
foarte revoltat că tot personalul ofidal nu pare să aibă alt scop, dect1t
s;-1 facă România de rt1s. Despre partea mea o să foc ce voi putea pC'nlru a da lucrurilor o întorsătură serioasă; din ne-.1orocire. oficial nu sunt
nimic"10.
Impreună cu Szatmary şi dr. Bernath încearcă să suplinească lipsurik de organizare informaţională şi do<'Umentată, întocmind cataloagele exponatelor care se cereau pe secţiuni.
fngurele existente fiind ale Eforiei şi
Azilului, dar şi aici remarca lipsuri
referitoare la conţinutul informativ,
lipsa preţurilor costumelor naţionale,
clasarea lor pe judeţ('. Referitor la
sectorul de ceramică şi ol<irie de care
a răspuns Cezar Bolliac, Carol Davila
consemna : ,;nici catalog, nici desluşiri. Atunei glutnele, ca în fiecare zi
plouă asupra bietei ţări.
Comisarul
mi-a atras atenţia că olăria d-lui Ba-
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lliac de vânzare şi că preţurile prorâsul celor de faţă". 11
Cu toate acestea, contactele pe
care le are cu reprezentanţii Franţei, Belgiei, Suediei şi Danemarcei îi
provoacâ şi clipe de satisfacţie. „Sper
să obţin recompense,
pentru studii,
pentru broderii şi pentru Pantelimon.
Mi s-au oferit recompense' personale.
dar le-am refuzat ; nu mi-ar aduce
decât invidie. E mai bine s;l rămân în
colectivitate şi dacă e vre-un mijloc.
aş dori să obţin
diploma de onoare
colectivă pentru Eforie" .12
Împreună cu doctorul Bernath reorganizează cu mult<i dibăci<• materialele Azilului, preg<-1ti-.1du-le pontru
jurizare, folosind în acest sens spaţiul pavilionului central.
decorat ('1 J
ciucuri roşii, galbeni şi albaştrii, atrăgtmd atenţia asupra însomnelor naţiunii romârn>.
La secţiunea „Kinderarbeikn~' greu admisă de juriu. ia apărarea copiilor orfao.1i din Azil. combi"1t{1nd ideile unui inspector bdgian care considera : „că nu trebuiesc instruiţi dect1t
în raport cu averea, dup{1 poziţia socială a părinţilor". 13
Interesul pentru Azil i! fost trezit
mai cu seamă dup;i prez0ntarea albumului voluminos cari• cuprindea izvoade româneşti din toată ţara, avttnd
ca model iile şi fotele vechi romcî'.1eşti. Moddul catrinţelor nu numai
că stârnea strigăte de admiraţ.ie. dar
şi dorinţa acută a unor vizitatori c<ire-şi doreau colecţia de cusături naţionale româneşti autenticP. aşa cum
a fost înfăţişată la Vi<•na.
Pentru că Davila nu a fost adeptul
vânzării obiectelor din expoziţie,
ci
a schimburilor care se pute:iu face
pentru constituirea unor colecţii utili·
Azilului, a como'.ldat insistent soţiei
sale dubluri, care să se realizeze, atflt
de orfelinat, c~î.t şi în satul Goleşti.
Mulţumit de protecţia dnlegaţie:i suedeze, dăruieşte reginei Suediei, mă
tuşa principesei Elisabeta, un frum0s

voacă
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cu un discurs bine pregătit, Carol Du
vila reuşeşte să impună juriului dou/l
candidate pentru premiere : Contcs11
Flavigny şi Impărăteasa Augusta 11
Germaniei, ambele votate în unanl
mitate de juriu.
Efortul constant depus în interesul
Azilului, pregnant subliniat, are efcd
benefic pentru această instituţie. Di11
cele 237 de recompense acordate Ro
mâniei, două sunt primite de Azil
„Diploma de onoare pentru Azil şi
protectoarea orfanelor - principesh
socială.
Elisabeta" ~i „Medalia de rnerit" care·
Participând direct la campania din însemna pentru Carol Davila terml
1870 în calitate de medic al unei am- narea construcţiei şi un viitor asig11
rat orfelinelor.
bwlanţe a Crucii Roşii francew, Carol Davila a cunoscut direct activitaPresa vieneză a consemnat laudati\
tea desfăşurată de femeile franceze si succesul bucureştean, iar delegaţia
belgiene care au acţionat ca infirmi- Suediei care a înmânat reginei Sofi:1
ere, organiz<înd ajutorarea ră·.1iţilor, darul românesc, încântată peste m;'1
chiar pe c<împul de lupti1, fapt ce l-a sură de frumuseţea costumelor noLJs
determinat să facă propuneri potriv- tre populare îi scria di·.• Stockholm
nice celorlalţi membrii ai juriului„ „Găsesc că Azilul dumneavoastr;-1 c·
„Am cerut să se adauge o serie de perfect, l-am lăudat şi descris la to:1
plebeiene - nota el - . Am vorbit tă lumea şi toţi se miră de asemene· 1
de dreptate, egalitate femeilor. deme- progrl'Se într-o ţarc\ aproape inr11l
ritul absolut f<iră clistincţic de poziţi- tă", 1s o afirmaţie dură, rămasă îns<'1,
unea socială. Am explicat că a re- fără replicii.
Tot ca o recompensă, Eforia SpiL1
compensa numai capete încoronate nu
esk un act de dn•ptate, ci u~1 act de lelor a numit la 25 august 1873 pi·
Anica Davila în funcţia de directoarl•
linguşire. Iatc"i-mă oaia rc'1ioas;I ;i întregii secţiuni. Comisarul german m{1 onorifică, prilej de enorrnă bucurii·
pentru Carol Davila, care-i scria di11
priveşte de sus, mă măsoară cu ochii
şi trece fftră S<-t mă salu\E'.
Baronul Viena : „ în sf<îrşit, eşti directoarl' '
Mundy mă tratează de scicialist. în Era visul meu ! Sunt fericit de a fi
sfârşit, o scenă de consternaţie. Cum
putut obţi•.1e numirea tei. şi mai cu
puteau toţi ace·şti delegaţi să înştiin seamă dup<i Expoziţia dP la Vima ..
ţeze guvernde lor de asem0nea deln ziua când voiu fi despărţit de Azil.
zastru" .14
sff1rşitul meu S(' va apropia. în orirc·
Cum regulamc-.1tul prevedea acor- ca·~. existenţa mea activă va fi termi
darea a numai 2 diplome de onoare. nată atunci". 16

costum naţional românesc, lucrat în
culorile favorite ei, galben şi albastru.
Cu sprijinul generalului Florescu.
D.avila pătrunde în comisia de jurizare pentru ambulanţe, doml'.1iu mult
dorit, unde se manifestă deosebit de
activ şi combativ, în discuţii obositoare cu reprezentanţii juriului care
premeditat doreau să acorde premii
<le onoare tuturor „principeselor germane" şi tuturor „capetelor încoronate", fără a se recompensa devotamentul unor femei, ci numai poziţia lor
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Abstract
An important event for the 1871
ltomania was the exhibition in Wien1111, af which Carol Davila took part.
1lis notes are extremely interesting,

regarding the wey in which the fo.reign looked upon the young Roma·
nian state.
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ARGEŞENII

LA MOARTEA LUI V iţSILE ALECSANDRI
VASILE NOVAC

La trecerea în nefiinţă a lui Vasile
\ lecsandri, „acel rege al poeziei",
, 11111 îl denumea Eminescu, unul din
iluştri ctitori ai României moderne,
1·1·1 care a fost un deschizător de drumuri în mai multe domenii ale limhii, literaturii şi culturii româneşti,
·• au înregistrat numeroase semne de
··ompasiune, atât în ţară, cât şi în
~trăinătate.
Văduva poetului, Paulina Alecsandri şi fiica lor, Maria Bogdan, au
primit numeroase telegrame, scrisori
)Î alte semne de durere sau condole.111ţe din partea rudelor şi prietenilor,
" instituţiilor de învăţământ şi culturii, a Casei Regale şi a guvernului, a
judeţelor şi oraşelor,
a numeroşilor
iubitori de literatură, a unor oameni
de stat şi diplomaţi străini, în sfârşit,
.1 multor români din regat
sau din
provinciile româneşti aflate înc<i sub
dominaţia marilor puteri străine.
Studiind dosarul întocmit de familia lui Vasile Alecsandri şi informa~iile din presa vremii referitoare la
moartea bardului de la Mirceşti, constatăm că, din păcate, unele dintre aceste dovezi de compasiune au dispiirut sau n-au fost puse în dosar, ca,
ue pildă, scrisoarea Luxiţei Florescu
care, la 1890, era stareţ,-1 la un Inst ilut al surorilor de caritate. Ştim a1·cst lucru de la fiul său, Bonlfaciu
Florescu, pe atunci corespondent al
1.iarului Bucarest, care a consemnat,

în numărul din 29 august/30 septembrie 1890, că a precfat această scrisoare în mâna doamnei Bogdan 1. Poate aşa să ne explicăm şi lipsa din bogatul dosar de la Biblioteca Academiei a unor dovezi de compasiune din
partea judeţelor Argeş şi Muscel şi
a oraşelor : Piteşti, Curtea de Argeş
şi Câmpulung Muscel, ori din partea
instituţiilor de învăţământ şi cultură
sau a intelectualilor din aceste părţi
de ţară. S-ar fi putut ca şi din aceste plaiuri să fi avut loc diverse
manifestări de simpatie care să se fi
pierdut, sau care să fie descoperi te
ulterior. In mod cert, însă, la înmormântarea care a avut loc la Mirccşti,
duminică, 27 august 1890, ca reprezentanţi ai oraşelor au fost doar : col.
Merişescu, pentru Galaţi,
CalimahPapadopol, pentru Bârlad, G. Dră
ghici, pentru Roman şi Pogor, pentru
laşt2. Emanoil Culoglu, delegatul cotidianului Românul critică, cu multă
îndreptăţire, lipsa multor oraşe la ceremonia funebră, dar n-avea deloc
dreptate când acuza numai oraşele
moldovene, uitând de celelalte şi, justificând tot aşa de îngust, că Vasile
Alecsandri a fost poet moldovean. Iată vorbele sale : „Insă cu părere de
rău constatăm cil, atât laşul,
c<ît şi
celelalte oraşe de peste Milcov erau
foarte puţin reprezentate. Din Capitala Moldovei, trebuia să asist.e mii,
iar nu 10-15 pe:soane, cu prefectul
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său. Bacăul, locul naşterii sale, trebuia să vie in corpore. Ccît pentru
celelalte oraşe, cum e Piatra, Ruşii,
Fălticenii, Focşanii şi altele, care n-au
trimis nici-un delegat, nu mai este
nimic, căci ne este nouă ruşine de atâta indiferenţă culpabilă faţă de cel
mai mare poet moldovean"l. Telegrame de condoleanţe păstrate în dosarul de la Biblioteca Academiei s-au
înregistrat de la următoarele ora~e :
Cernăuţi, Botoşani, Bârlad. Galaţi,
Bucureşti, Sulina, Tc"trgu Jiu, Bacău,
Craiova, Dorohoi şi din alte oraşe,
dar trimise de persoane particulare4 .
Onoarea judeţelor Argeş şi Muscel
şi a oraşelor acestor judeţe
a fost
salvată de trei personalităţi argeşano
muscelene ale vremii : Ion C. Brăti
anu, Gh. Bengescu şi G. Ionescu
Gion.
La 6 sept. 18!;10 st.n., ora 8, Jon
C. Brătianu trimitea, din Piteşti, "Vă
duvei poetului, următoarea telegramă, ce ajungea la Mirceşti la ora 11 :
„Doamnă Alecsandri, Dimpret:Ină cu
dumneata, naţiunea română varsă lacrimi de durere pentru pierderea la
încetarea din viaţă a bardului ei. El
a inspirat-o şi a îndrumat-o astfel cu
gigantica operă a redeşteptării naţio
nale, că întru aşa scurt timp să
dărâme tot şi să se reconstruiască un
nou stat, nepătat de sângele războa
ielor civile. Geniul lui Alecsandri va
fi, în viitor, farul României, rămânând
simbolul frăţiei române"5.
Paulina Alecsandri a apreciat gestul lui Ion C. Brătianu, aşezând telegrama acestuia după cea a Regelui
Carol I, înaintea celor ale bunilor prieteni şi colegi : Ion Ghica şi Mihail
Kogălniceanu.
De altfel, telegrama
lui I. C. Brătianu este printre pl!I. ţi
nele reproduse în presa vremii6.
Gh. Bengescu, ca subaltern al Jui
Alecsandri la Legaţia română clin Paris, a fost unul dintre cei mai tineri
colaboratori şi prieteni din ultimii
ani de viaţă ai marelui dispărut. Ca

-----

prieten şi subaltern. şi-a făcut dato
ria din plin. După ce s-a asigurat ci1,
de data aceasta, ştirea morţU ministrului român în capitala Franţei cstl'
adevărată, Gh. Bengescu transmite;1,
la 6 sept. 1890, ora 11,30, în numele
personalului legaţiei, al său personal
şi a întregii sale familii, ,~expresia
profundei dureri" pentru ,.pierderea
ireparabilă pe care o suferă Rom:1nia, în persoana celui mai mare poet
al său". „Plâng cu durere - contim1;1
Bcngescu - pc şeful care m-a ono·
rat cu încrederea sa şi căruia îi voi
păstra toată viaţa mea cea mai pi
oasă şi
mai recunoscătoare amin
tire" 7 .
In perioada concediilor şi a bolii.
Bengescu, ca prim secretar al Leg;1
ţiei române din Paris, i-a ţinut locul
lui Alecsandri. După moartea titula
rulwi, el a fost numit însărcinat u1
afaceri. In această calitate, a organi
zat un serviciu divin în memoria mi·
nistrului român din capitala Franţei.
Totodată, credem că a furnizat pre
sei franceze date despre viaţa şi o
pera lui Alecsandri, căci altfel nu 1w
p1:1tem explica de ce informaţiile din
presa franceză, de cele mai multe ori,
sunt mai exacte decât cele din pres;1
românească, în care au apărut uneori
şi greşeli şi confuzii foarte grave. El
a informat despre acest lucru P('
Alecsandru Lahovari, ministrul ro·
mân al afacerilor străine, care a tri ·
mis doamnei Paulina Alecsandri. 1;1
10 sept. 1890, o copie după telegrama lui Bengescu. Din ea, aflăm ceea
ce nu era şi nu putea fi consemnat
în presa franceză, că prefectul poli·
ţiei din Paris şi ministrul Belgiei, ••fiind împiedicaţi de a laa parte la această ceremonie,
s-au scuzat prin
scrisori"&.
Le Journal des Debats, din 20 sept„
afirma că : 11 Legaţia !Regală a României a făcut să se celebreze ieri, la
ora 11, la Biserica Română din Paris,
un s.erviciu divin pentru odihna su-
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fletului lui
Vasile Alecsandri. .. "9 .
:;iliri despre această ceremonie, mai
mult sau mai puţin detaliate, au mai
apărut în : Le Figaro. Le Matin, Le
'l'ernps, L'Union Franco-Russe, La Re1>ublique Francaise, la Gazzete de
France, La Memorial de la Somme
cl'Amiens, La Revue Diplomatique,
Inate din 20 septembrie, Le Gil Blas,
Le Petit Moniteurs Universel, Le Soll'il, L'Estafette, Le Paris, L'Evenement, Le Voltaire, La Souverainte Le
Paris şi Le Parti National, din 21 seplt•mbrie, şi Le Petit journal, din Hl
spptembrie 189010.
Întrucât relatările din ziarele dl•
mai sus despre această ceremonie
sunt, mai mult sau mai puţin asemă11;itoare, vom cita doar sfârşitul conSl'tnnării din La Revue Diploma1ique, wnde lista participanţilor este
rnai bine intocmi tă : „Col. Lichtens1antin, reprezent;înd pe preşedintele
llepublicH, el. Cogardan, rf'pre;::ent;înd
pc d. Ribot, d. Cpt. Elener, reprezenLind pe general Saussif'r, ministrii
11.aliei, ŞPrbiei, Venezuelei, Uruguait1lui ; d. de Scohen, însărcinat cu afaceri al Germaniei ; Boucart, îns~ir1·inatul cu afaceri al Elveţiei ; general Tebeng-Ki-Tong, însărcinatul cu
.ifaceri al Chinei ; Ohoyama, însărci11atul cu af~ceri al Japoniei ; Boz, însărcinatul cu afaceri al Mexicului ;
prinţul Hohenhote, consilier al legaţiei Austriei ; dnii. Lee şi Burisen
de la ambasada Angliei ; ducele Almevera, prim-secretar al Ambasadei
S~iei ; consulul del Vaglio, de la
:\m1'asada Italiei, Vignaud, prim-se1·retar al Legaţiei Statelor Unite, Cri1·sis, prim-secretar al Legaţiei Gredei, Rene Gobli, fost ministru al afacerilor străine ; Clavery, director al
Ministerului Afacerilor Străine ; Gerard de Riolle, directorul Arhivelor
Ministeruloi .Afacerilor Străine; Mollard, subdirector la protocol. Gavany
~ii Delaincourt, de la Ministerul Afaceri lor Străine; Ducros-Aubert, fost mi-

nistru al Franţei la Bacureşti, Ba11berg, consul general; Got, decan al
Comediei Franceze, col. Dally, ex. Sa
d. Marghiloman, ministrul lucrărilor
publice în România, baronul şi baroana MiHlenhein, doamna Macheta,
d. Grigore Lahovary, preşedintele
Curţii de Casaţie a României, Emil
Lahovari, deputat; Georges de Ballio, Creţulescu şi o mare parte a coloniei rom{me.
Legaţia, reprezentată prin d. Bengcscu, însărcinat cw afaceri, d. Mavrocordat, primul secretar al Legaţiei,
ataşat militar, dna Coandă, d. Florescu, ataşat civil şi dna Florescu etc.
etc.
Pe catafalc, era pusă o cruce mare
de flori naturale, acoperite de o p{mză de doliu neagră, pe care se detaşau cu litere de aur : „Legaţia României - şefului său mult iubit, Vasile
Akcsandri". Ziarele reprezentante erau : Le Temps, prin d. Dumont, Le
Matin, prin d. Euler, Les Debats, prin
baronul Salvador, La Revue Diplomatique, prin d. Meulennaus, L'Agence Libre, prin d. Aubery"11.
Adevăratele sentimente ale lui Bcngescu, faţă de V. Alecsandri, cât şi
măsurile legale pe care le-a luat
pentru păstrarea lucrurilor sale, dar
şi ale s t a t u 1 u i
r o m â n, le-a
expus mai pe larg, pentru întâia oară, în scrisoarea din 28 august/9 sept.
1890, adresată doamnei Paulina Alecsandri. Durerea sa pentn1 moartea
lui Alecsandri şi recunoştinţa pentru
protecţia ce i-a fost oferită sunt exprimate astfel : „Vă scriu, cu ochii
plini de lacrimi şi cu sufletul sdrobit, numai fiindcă mă gândesc la durerea şi la aflicţiumea dvs., care-l iubeaţi cu atâta dragoste, care-l admiraţi cu atâta mândrie, care I-aţi cău
tat cu atâta abnegaţiune şi devotament, dar fiindcă zilele care eu le-am
trăit pe lângă dânsa I au fost unele
din cele mai dulci şi din cele mai plă
cute ale vieţii mele şi că ele vor lă
sa în inima mea un suvenir ad<înc şi
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neşters

de recunoştinţ:."1 căti·c sfcinta
lui ·memorie.
El a fost totdeauna pentru mine L1!1
protector, un consilier, un amic. II
admiram de când eram copil ; când
I-am cunoscut de mai aproape, l-am
iubit cu afecţiunea cca mai vie şi
l-am servit cu cel mai întreg dcvofericit,
tament•12. Socotindu-se un
pentru că a avut privilegiul să fie prietenul unui om ilustru, Bengescu încearcă să consoleze pc soţi a îndoliatii,
rugând divinitatea să le dea „puterea
de a susţine această crudă şi nedreaptă lovitură a sorţii', sperf1nd că vor
găsi „oarecare îndulcire în aflicţiunea
de care sunteţi cuprinsă, văz<înd c:."1
ţara întreagă împărtăşeşte doliul dvs.
şi plânge, cu madam Bogdan şi cu
d-ta, pe marele poet naţional, al că
ruia nume va străluci în etern, ca
o stea dulce şi iubită, pe cerul istoriei noastre literare.
Dacă sufletul lui Alecsandri a sburat în leagănu-i ceresc, scrierile lui
poetice, în care el a revărsat toate
comorile unei imaginaţii fermecătoa
re, unei inimi pline de dragoste şi dC'
iubire, unui suflet aprins de amorul
patriei, al libertăţii şi al justiţiei,
toate aceste minunate scrieri vor trăi
veşnic transmiţând generaţiunilor celor mai depărtate, în eterna lor frumuseţe, numele nemuritor al marelui
poet pe care-l plângem astăzi atât
de amar.
Cu aceste gânduri dacă însă
mai este loc pentru gândire în inima
dvs. zdrobită şi sfâşiată veţi îndulci, poate mai târziu scumpă madame Alecsandri, amărăciunea nemărginitei dvs. dureri căutând şi gă
sind în asemenea mângâieri curajul
necesar pentru a vă supune cu resingnaţiune voinţei lui Dumnezeu" 13 .
Bengescu o mai informează pe Paulina Alecsandri că a comandat, în
numele legaţiei, „O ramură de lauri
de argint", pe care vrea s-a aducă el
însuşi în ţară şi s-o depună la Mir-

om

reşti,

------

pe morm<întul „Iubitului nos
tru ministr1.:1"14.
Exemplarul din Ovidiu, dat legăto
rului, după dorinţa autorului, de a-l
pregăti pentru Maiestatea sa Regina,
va fi gata· peste câteva săptămâni.
Din cei 600 lei, trimişi la 30 iulil',
a plătit s·ăptămânal „pe Ana· şi pt•
Maria şi pe George", continuând să-l
plătească şi după terminarea banilor.
Duminică a pus peceţile pe „aparta
mentul din Avenue :Montaigne nr. 1,
pe pivniţa cu vin, pe cele cinci ca
mere din etajele de sus". A lăsat însi1,
b dispoziţia Mariei şi Anei „cele doui1
odăi ocupate de dânsele, după ce am
inventariat toate obiectele, atât alr
d-voastră, cât şi ale guvernului, ce se
află în ele, sigilându-le, totodată, un
dulap ... conţinând rochi (i) şi alte c·
fecte ale d-voastră"1s. Aşteptând-o la
Paris, pentru desigilarea lucrurilor,
G. Bengescu încheie epistola cu transmiterea de condoleanţe, din partea
soţiei sale, a mamei. a surorilor, Maria şi Lentzi, şi a fetelor sale" 16.
Despre Vasile Alecsandri, a scris în
ziare si a vorbit la catafalcul de la
MirceŞti, G. Ion~scu-Gion, dar în ca
litate de reprezentant al presei ro
mâne.
ln articolul său din L'lndependence
rournaine, din 5 sept. 1890, Ionescu
Gion povesteşte cum l-a cunoscl!ll,
despre farmecul de povestitor al u·
nor episoade din lupta generaţiei sale
la care a fost participant activ, şi farP
aprecieri despre unele din operele
sale. Din toate acestea, reţinem că l-a
cunoscut, în 1883, la Paris, în salo
nul Elenei Cuza, care îi declara : ,,li
iubesc pe Vasilică din toate puterile
sufletului meu, ne zicea prinţesa, soţul meu îl iubea ca un frate" 17 . La
cei 62 de ani, cât avea atunci poetul.
era „totdeauna coseurul strălucitor şi
spiritual pe care prietenii l-au admirat atât. El trăia tot ceea ce povestea ; conversatia amintirile, anecdotele sale era\a · d~ domeniul istoriei...
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un farmec, noi eram

toţi răpiţi;

în analele civilizaţiei noastre sunt
Pe mă- dragostea şi geniul pe care el a ştiut
1,11r[i ce era ascultat, mai mult lui să-l facă să strălucească, în faţa o\ll•csandri îi făcea o pl:kcre deo!Oe- chilor lumii întregi, frumuseţile fe:iră
h1l;-1 de a face mai vorbitoare p~rtre seamăn ale poeziei noastre popul1•le pe care le înfăţişa. mai emoţiolare"20.
11ante peripeţiile luptelor patriotice
Ionescu Gion a arătat că, deşi era
11h• părinţilor noştri. Noi făceam e- poet de geniu, Alecsandri a fost of 111·turi extraordinare pentru a avea bligat, ca toţi colegii săi de genera• 11rajul să nu-I întrerupem şi să ce- ţie, să facă de toate în toate dome1„rn câte o explicaţie.„" 1 B.
niile literaturii, culturii, politicii sau
Din amintirile lui Alecsandri, na- diplomaţiei. Articolul se încheie cu
1111.<' de Ionescu Gion, cităm ultima următoarea apreciere : „Celebru în
parte care reprezintă o adevărată străinătate, iubit şi venerat în ţara
profesiune de credinţă şi un model noastră ca una din gloriile cele mai
dt> conduită a generaţiei sale : „Nici- pure, Alecsandri era intrat de viu în
11datli. disperarea n-a muşcat inimile nemurire. Astăzi, când moartea l-a
11oastre, niciodată indiferenţa - mai ridicat în respectuoasa noastră admi11-ribilă decât disperaren n-a slă raţie, Alecsandri va trăi în memoria
hit. iluziile noastre. Şi vă asigur că românilor care i-a iubit şi cântat prin
iweasta n-a fost uşor. Exilul, arestă urmaşii săi nepieritori, adorabilele
rile în masă, sevcrităţile odioase ale sale poezii "21.
poliţiei şi cenzura domnească, şi, ceea
Duminică, 2/14 sept. 1890, alături
•'I' ne făcea să tremurăm de furie şi
de Alexandru Lahovari, Dimitrie
de turbare, privirile suspicioase ale Sturdza şi alţii, a luat cuvântul şi
1·onsulilor străini, nu diminiau cu ni- G. Ionescu-Gion, ca reprezentant al
mic entuziasmul nostru. C;1nd se tri- presei române. El a susţinut că : „Nemitea în exil, se cânta : când ni se gri, Alecsandri, Kogălniceanu în parordona ironic să mergem si'1 respirăm tea aceasta a Milcovului, Bălcescu,
11l'rul proaspăt de la munte în cC'lula Rosetti, Io,1 Ghica în partea de din1111ei mânăstiri. noi c<1ntam ; e<lnd e- colo a r<îului po care Alecsandri· l-a
ram arestat în casa unui prieten 'in sorbit în „Hora Unirii", sunt 14pt[1c·are noi admiram într-o companie torii cari, în ţară şi în strciinătate, la
1111meroasă, Meditaţiile lui Lamartine,
chemarea istoriei, vor deschide glorios
11oi cântam. In timpul acesta, vedeţi primele pagini ale presei române" 22 •
, I-voastră, Ia noi, ca Şi în Franţa, to- Ei au luptat pe viaţă şi pe moarte
tul se termina prin cântec... Noi e- pentru „recunoaşterea naţiunii române în afară ; şi câştigarea liberr;1m tineri !".
19
îniuntru, o în„A fost un om fericit" , conchide tiţilor necesare treagă epopee de luptă, strădanii şi
Ionescu Gion.
In continuare, se face o analiză a zbuciumări•23. De aceea, Ionescu Gioperei scriitorului, din care reţinem on cere respect şi admiraţie pentru
această generaţie, „printre luceferii
11rmătoarele aprecieri pertinente, care
rt1mân şi astăzi în actualitate : „Pas- cărora va străluci veşnic Alecsandri,
lelurile sunt capodopere p1:1re, bijute- pentru ci'1 nicăieri în fastele istoriei
riile cele mai bogate, poate, din co- universale, nu găsim o generaţi,me
roana sa poetică. Dar ceea ce va ră şi nişte luptători cari, în mai puţin
mânea, însă, ca unul din titlurile ne- de o jumătate de secol, să fi pus în
pieritoare ale gloriei lui Alecsandri, picioare un întreg popor şi să fi făcub
1·eea ce-i va asigura înci'1 nemurirea să rodească, într-o ţară ca România.

·u· sorbeau cuvintele poetului.
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atât de liberă
în raport cu

şi atât
viaţa

de contrecutu-

lui"24.
Când ziariştii de azi se vor hotărî
să-şi revigoreze iubirea de ţară pentru a pune umărul la înălţarea rom<înismului, nu vor apela nici la căr
ţile str[iinilor, nici la exemplele oamenilor mari ai altor popoare, „ci,
cetind scrierile voastre, îridreptândune, ca şi către nişte focare de divină
inspiraţiune, spre mormintele din satele azi istorice, Goleştii, M<înjina,
Mirceşti, vom găsi lumea cea adevă
rată, arătarea cea nemincinoasă a vii torului marii patrii romfine"25.
Pentru că Alecsandri şi generaţia
sa au semănat în ogoarele României
roadele ce se culegeau atunci, G. Io-

nesiu Cian 1ş1 terJllină discursul s~u,
prin stal;>ilirea axiorn~tică a nemur:·
rii bardului de la Mirceşti : "Sern;·1nător de geniu, vei continua, o pot·
te ! şi de-aci înainte şi în veşnieil',
pentru toţi românii Daciei traianl'.
viaţa plină ce ai avut până acurn" !
Coasa Timpului nu secera. Mo:i:-·
tea nu atinge suflete şi inimi. ra ~::
fletul şi inima lui Alecsandri"2~.
Până la dsecoperirl'a altor clove/.
considerăm că, prin Ion C. Brf1hL<. '.
G. Bengescu şi G. Ionescu Gicr: • ,
argeşenii, alături de alţi romfini. ~i-c1.i
adus prinosul lor de sti1rni şi c()r; ·
pasiune la moartea unuia din r.1;1:· i
ctitori ai Rom<înici moderne. cel r.>.<.i
ilustru scriitor al generaţiei s:lle.

NOTE
1 Bucarest, 29 aug'llst/30 sept. 18!!0,
în
Bibil. Academiei, Fond Vasile All'Csandri,
s. 25-120/LX, f. 163.
2 Românul, 28 auugst 1890.
a ~lloteca Academiei, Fond V. Alecsandri, s. 50-94/LX.
4 Ibidem, s. 29/LX.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
1 Ibidem, 35/LX.
a Ibidem, s. 105/Lx.
9 Ibidem.
.
10 Ibidem, p. 235.
11 Ibidem, p. 236-249.
12 Ibidem, s. 111/LX.

n Ibidem.
14

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
11 Ibidem. p. 106-li3.
1a Ibidem.
19 Ibide01.
20 Ibidem.
2 1 Ibidem.
22 Familia, anul. :XXVI, 1890, 2/14 St>pt.,
Oradea Mare, p. 421.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Itiiifem:
15
16

Resume
L'auteur evoque l'atmosphere de
Roumanie a la mort du poete Vasile
Alecsandri.
Les personalites d' Argeş rapprochees de la famille de poete ont ete :

I.C. Brătianu, qui envoye une telegrame ; Gh. Bengescu .-- qui a ete
subalterne du poete a l~egation roumaine de Paris; C. Ionescu Gion,
journalist et historien ayant relations
d'amitie avec le poete.
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GEORGE STEPHANESCU -

CATEVA

DATE

PRMND OPORTUNITATEA CREAlllt
CASEI MEMORIALE DE LA cAPAŢANENi
MARGARETA TUDOR

it1 apropierea Cetăţii Poenari, la
ptialele Făgăraşilor, într-o zonă de
1111 neasemuit pitoresc, se află locali t.atea Căpăţâneni, comuna Arefu. Al 1·stată documentar la 23 ocombrie
I i42, localitatea Căpăţâneni este um dintre cele mai vechi din Ţara
lhmânească.

află casa creatorului şcoromâneşti de cânt, întemeietorul

Acolo se
1ii

(>perei romfme, muzicianul

George

st ephănescu.
S-a

născut la 13 decembrie 1843,
Bucureşti, în familia lui Mihai
llagi Stephănescu, preşedintele Camerei aoelative de comerţ, şi â Mflr..:hioalei Creţescu, fiica logbfătului
Ion Creţescu din Târgu Jiu, un apro-

1.1

piat al lui Tudor Vladimirescu. Ion
întocmit prima din„Domnului Tudor"
'ii a compus poemul în 2 cânturi despre vitejia căpitanului de panduri de
la Padeş.
În casa părinte ască, George
Stephănescu a luat cunoştinţă cu mut.lca ; mama sa cânta la pian, micul
C :eorge învăţând să cânte la acest
Instrument; luând lecţii, la început,
ru neamţul Lorenz. La 8 ani, mfrul
(;eorge a compus "Carolina Polka".
lnr l::t lO ani ••Marşul trh.imfa1".
A urmat liceul la „Sf. Sava", lu-

('reţescu a citit şi
1re proclamaţiile

ând lecţii de armonie şi contrapunct
cu profesorul Weineter şi apoi cu
renumitul pedagog Eduard Wachmann. A urmat Conservatorul din
Bucureşti, absolvindu-l în 1864, cu
Premiul I şi medalie. între timp îşi
continuă activitatea componistică cu
numeroase creaţii : romanţe, lieduri.
Sonata pentru Violoncel şi pian şi
Sonata în la major pentru pian.
După absolvire pleacă la Paris, unde-şi desăvârşeşte studiile cu renumiţi pedagogi (Her:iri Reber, Auber
şi. Thomas). În acelaşi timp, George
Stephăhescu a compus muzica simfbnică pentru „Sentinela română" a
lui Vasile Alecsandl-i, "Octetul în sol
maj.or", arii, coruri pentru operele
preferate de el, chiar şi pentru zeci
de lieduri.
In timpul evenimentelor dezbătu
te de Cortiuna din P:iris, în anul 1871,
se reîntoarce în ţară, ocupând, prin
concurs, catedra de canto la Conservatorul din Bucureşti, dedicându-se
total activităţii muzicale.
A întemeiat ••Cercul artistic muzical", Ia care au aderat personalităţi
ale vieţii cultural-artistice româneşti
din- acea vreme: V. Alecsandri, M.
Eminescu, I.L. Caragiale, G. Coşbuc,
Carol Qavila •. B.P. Haşdeu, Theodor
Aman, G.D. :Mi.rea şi alţii. Preluând
bagheta orchestrei Teatrului Naţio-
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nal din Bucureşti, George Stephă
nescu devine creatorul repertoriului
autentic românesc, pentru operete şi
chiar opere uşoare. Sub bagheta sa
au cântat pe scena Naţionalului mari
interpreţi ai vremii, în frunte cu Adelina Patti şi au fost puse în scenă
spectacole de oper;I şi operetă de mare valoare.
George Stephăncscu, îndrăgostit de
folclor, s-a inspirat din acest nesecat
izvor al muzicii româneşti, compun<ind opere nemuritoare.
Dupil ce cunoaşte urmările şicane
lor adversarilor săi, invidioşi pe succesul lui, George Stcphănescu se retrage, in anul 1907, la Căpăţâneni,
într-o linişte dc"itiltoare de speranţe
pentru activitatea sa componis_tic~.
Aici, George Stephănescu a daru1t
muzicii românesti 6 miniaturi simfonice : În munţi, în alte timpuri, Lacrirnile, lntre flori, Visul, In crâng
piese de început, de formar~ a
genului în muzica noastrc1 simfonică.
Aici, in „salonul cel mare", la pianul
adus de la Viena (cumpărat de mama sa în 1848), George Stephănescu
îşi pc1recea zilele şi nopţile "pen~r~~
a pune pc note" texte din clas1c1~
noştri, compun<înd lieduri pe. versuri
de Mihai Eminescu : Lasă-ţi lumea
L1 uitatu, Pe lângă plopii fără soţ,
Somnoro;1sc păsărele, La steaua care-a răsi.irit O rămâi Si dacă ramuri
'
'
' .
.
.. ?
bat în geam, De ce nu-m1 vu ., pe
versuri de Vasile Alecsandd, D. Bolintineanu, G. Coşbuc, Traian Demctrcscu,
Alexandru Vlahuţă, Iulia
Haşdeu.

ln anul 1910, pe scena Teatrului
din Bucureşti, are loc premiera Electra" cu muzica compusă
şi dirij~tă de Însuşi compozitor1;11
George Stephănescu, iar în , 192~ ia
fiinţă Opera Română, unul dm visurile sale.
- S-a stins din viaţă la Căpăţâneni
- Argeş, la 25 aprilie 1925.
Naţional

S-a scris atunci că .,reprezintă 111
muzica noastră ceea ce alţi 2 rom;"111I
de geniu, Vasile Alecsandri şi Nit'o
lae Grigorescu, sunt în domeniul po
eziei şi în cel al picturii". G. Stephi1
nescu a creat în jurul lui un curent,
o emulaţie şi o şcoală a muzicii ro
mâneşti, grupând în jurul său, fani
egoism, tot ceea ce ţara avea mal
bun în acele timpurţ : flaricleea Dar
clee, Elena Teodorini, Adelina Palii,
Constantin -Cariotti, Jon Giovan11I
Dimitrescu, Ion Băjenaru, Demetru
Teodorescu şi mulţi alţii.
George Stephănescu a fost un cJ1·.·,
chizător de drumuri în muzica r(I
mânească, fiind primul simfonist .ii
ţării şi animatorul neobosit al vic\il
muzicale din ultimele trei decenii
ale secolului trecut şi din primPk
două decenii ale secolului al XX-ll';1
Aşa cum, altădată, Gheorghe Laz:'11
demonstrase că şi în limba romtrn.i
se poate preda la fel de bine c~ 111
limbile greacă, slavonă sau franci·
ză, tot aşa şi Georghe Steph<'ines!'11.
la 6 mai 1885, în sala Teatrului N;i
ţional din Bucureşti, a făcut să r:·1
sune pentru prima dată în limba ro
mână opera „Linda de Chamonix" d1·
Donizetti.
A trebuit să lupte mult timp pe11
tru a demonstra tuturor că şi limbu
română are putere de fl~xiune, ~I
modulaţie, pentru că mulţi romar.11
şi mai ales femeile din ar1strocraţ11'
„nici nu prea ştiu bine româneşti„
toată educaţia lor, tot sufletul lor l"
ra străin".
Casa de la Căpăţâneni este con
struită în stil popular, o casă puter·
nică, mare, care adăIJasteşte un tezaur inestimabil de ol>iecte de arli1
plastică, artă populară, piese_. muzi
cale. Această casă, în care a tra1t md
rele muzician George- Stephănesc11,
a fost, la un moment dat, casă•mu
zeu, dar n-a fost în grija unui mu·
zeu şi nici n-a fost fixat un custodl'
care să prezinte vizitatorilor lucru·
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---------------------··--rile ce se pot vedea. Astăzi casa aparţine, de drept„ moştenitorului lui
George Ştephănescu, respectiv nepot.ului acestuia, care locuieşte la Bucureşti. Ea se prezintă în condiţii bune, cele 3 camere din stânga intrării
fiind adevărate săli de muzeu, în care se găsesc piese valoroase, multe
dintre ele din patrimoniul cultural

trecut, de notiţe, partituri, scrisori
ale muzicianului, .însPmnări, precum
şi multe obiecte care i-au aparţinut.
Foarte multe fotografii df' famili<>.
lucriiri de artă populară, ţesătud,
cc_1rţi, viori şi alte instrumente m 1 1zicale care i-au aparţinut sau care
au fost folosite de muzician pot fi
v{izute aici.

Casa George Stephănescu naţional.

Cea mai valoroasă piesă rămâne pianul, vechi de peste 150 de
ani. Alături de el se află o machetă de gips a Cetăţii Poenari, realizată acum 110 ani de chiar George

~!epr;;e~~~~l(d~~~o~~I~i~-aî~on~~~~i

Căpăţâneni

-

Argeş

Apreciind valoarea obiectelor aflate în casa Ştephănescu de la Căpi'i
ţ;îneni, cât şi contribuţia acestuia Ja
dezvoltarea muzicii româneşti, precum şi faptul că aici şi-a petrecut o

mare parte a vieţii, este necesară,
Carol, 0 cetate în miniatură). Pere- credem, organizarea unei expoziţii
ţii celor 3 camere sunt acoperiţi cu memoriale, care s-ar încadra perfect
tablouri, multe dintre ele din secolul în turismul cultural al zonei.
Bibliografie generali
I. Stephănescu Gabriel, George
2. _Stoianov Carmen - Antoa_neta,
Stephănescu viaţa în imagini, Ed.
George Stephănescu, Ed. muzicală,
muzicală, 1961.
1981.

RESUME

George Stephănescu - grand cornpositeur et brillant organisateur de
l'opera roumaine a une maison me-

mariale a Căpăţâneni - Argeş ou il
a campase de nombreuses oeuvres.
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PIC'l'ORI ARG~ŞENI DIN NOU ACASA

1 GHEORGHE I. DEÂcoNu-1
F..ste o trăsătură definitorie a acestor l~uri ca Argeşul să scoată la lumină, să recunoască şi să cinstească
după merit activitatea unor perso11alităţi,
fii ai acestor meleaguri,

'·are au trăit şi creat aici, sau în aitl'
J><lrţi şi care au făcut să crcasc[1 şi
rnai mult faima acestui străvechi colţ
d1•

ţară românească_

O mărturie vie a unei intense, cont i mie şi mereu ascendente activităţi
lll'Obosite, catC' SC' lntindf' pe lungirnra a peste 120 de ani, o constituie
"reaţia desfăşurată de trei pictori,
originari din Piteşti, aparţint1nd acel1·iaşi familii : Petre Ghl'ţulescu zu~ravul, Ilie Petrescu, fiul primului,
~i Costin Petrescu nepotul, care nu
1111mai că desf1vf1rŞl'Şte arta înainta~ilor săi, dar lupt[1 cu patos, folosind
1x·nelul şi condPiul, în ţară şi stn1111:1tate, pentru apărarea şi reînvierea
111l•Şteşugului acestora.
Primul dintre cei trc>i, Petre Ghe(11lescu, sau PC"trt• zugravul cum era
rnai bine• cunoscut, îşi desf{1şoarc'1 activitatea în prima jumc'itate a secolu" ri trecut, ca pictor dl' biserlt'i, în
r·ondiţiilP
când tradiţiile picturii
noastre murale, al cărei renume atra~l' astăzi tot mai mult inten•sul lur11ii între,gi, Sl' aflau pe cale de dispariţie. Arta frescelor noastn· istorice era treptat înlocuită cu pictura
Importată din occident. care• rupea
f1mdamcntul cu trecutul atât ca stil

cât şi ca tehnică de lucru. In ciuda
acestei influenţe, pe alocuri, modeşti
„zugravi" dc> frescă stăruiau încă în
practicarea meşteşugului lor moştenit
din bătrcini, transmiţându-l dc> la
meşter la ucenic. din generaţie în
generaţie. O astfel de şcoală a activat în zona Argeşului şi Vf1lcii, de-a
lungul secolului al XIX -lea, undl'
,,zograful" Gh~orghiţă, devenit mi:li
târziu călugărul Gherontie de la Mă
năstirea Horezu, cel care copiază de
mână cu chirilice• străvechea „Erminic"2), complet;ind-o dup[1 trebuinţă, avea ca tovarăş de muncă în practicarea meşteşugului frescei, pe Petre zugravul şi pe Kir Voicu din Piteşti, căruia îi şi dărnieşte lucrarea
sa în 1842 cu dedicaţia : „Această
carte ce se numeşte Erminie, învă
ţătură pentru meşteşugul zugrăvii. a
fost a mea Gheorghe zograf, şi am
dăruit-o dumnealui Kir Voicului zograf din oraşul PitPşti"l). Jmpreun[1
cu Gheorghe şi cu Voicu, PC'tre zugravul, a zugrăvit „pc verde" adică
pe zidul crud, în frescă sau după
„vechiul stil" aşa după cum rezultă
din ,.Erminia" lui Gherontie mai
multe biserici. Astfel spune Gherontie „La anul 1838 Fev. 23 am primit
scrisoare de la Nicolae Cazan din
Caracal, poftindu-mă să merg acolo
să tocmesc Biserica Domnească, să o
zugrăvesc. Tot la acest leat Martie
15, am încheiat contractul cu Ppi-
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tropii Bisericii Domneşti din Caracal,
Kir Voicu şi Kir Petre zugravi din
Piteşti, tovarăşi"4). AC'elaşi, mai departe arată ,,Tot la leatul 183B l\foi
1, am început a zugr<l.vi pe zidul
verde mai înt;îi la BiscriC'<i Buda
peste Olt a Cozianului Neetarie. fiincl
împreunat C'U tovarăşii aceştia Voicu
şi Petre din Piteşti" 5 ), iar ce·;a r:1<li
jos „La anul 1841 aprilie 21i. am î11ceput luC'rul B; sericii în r.ionastirl'a
. dintr-un lemn, zugrc."'1 vind-o cu tava. răşii mei Voicu şi Petre din oraşul
Piteşti "6).

In afar[1 dl' acestea şi altele „zugr;l.vite" în tovărăşie cu Gheorghe şi
Voicu, Petre zugravul mai pictează
în fresC'<l biserica m<J.năstirii Vieroşi,
poate şi paradisul de sud al M~inăs
tirii Cozia, urn.le semncazii însă „pentru pomenire" doar Kir Voicu şi
Apostol precum şi nurneroase icoane
pe lemn răsp;încJitc în multe.• biserici
din zon;-1 şi mai multe p<Jrtretc, ;1utoportretc, dovedind o ckoscbiUi sensibilitate artistic<i7).
Tr<lsăturn dominantei .:: ::rtci lu:
Petre şi a tovarăşilor sc.-1i csw st;ip;inirea temeinică a meşteşugului frescei, perfecţiune:• aC'estui meşteşug
atât în dircC'ţia asigur;:irii i.riiiniciei
suprafeţei piC't;ite ş( a piistr:irii nealterate a cul0rilor, ccit şi în cca a inspir[arii din n•alitate chiar pl'ntru pictura biseriC'c:ască, fapt care d;i chipurilor p<.• care le picte<12:i trăsc'tturi
de o veritabilei frumuseţe uma11:1, ci
depăşind astfel faza reprczL•nt[1rilor
ascetice, proprie frescei rncdicvaJeB).
Şi mai intcns;i, în acelaşi timp şi
mult mai C'UnosC'ută, este activi tate~1
artistică a lui Ilie, fiul lui Petre, C'arc
continwi arta tatălui său, el fiind,
după datina corporaţic>i, potrivit că
reia un meşter lasă întotdmuna pe
seama altui confrate pregătirea fiului, elev al lui Voicu zugravu, la care
face ucenicia după care urmează studii de artă decorativă la Viena 9).
Ilie Petrescu sau zugravul, cum H

găsim semnând cu modestie, picteaz1i
în frescă sau ulei, un număr impn•
sionant de biserici, icoane, portret•".
autoportrete de tinereţe şi maturita
te, precum şi compoziţii ca cea inii
tulată
,~Mihai Viteazul după lupin
de la Ccllugăreni" 10 ), creată la 18fi7.
dovedind nu numai o cunouşt<'n·
profundă a stil ului şi tehnicii mo~
tenite· d~ la, bătrâni, dar şi un pukr
nic simţ al proporţiilor, un minun;1t
dar al combinării culorilor şi o p11
ternkă legătură cu realitatea di11
C'are se inspiră permanent. Cele rwst1·
40 de contracte incheiate de Ilie p,.
trescu pentru a picta în frescii sau
ulei biserici din Argeş, Olt, Vâlct•a,
Teleorman, stau mărturie unei munl'I
deosebite de creaţie şi în acelaşi timp
dau posibilitatea specialiştilor de azi
s<'i studieze activitatea intens fecu11
dc"1 a acestui talentat artist, staroslt•
al „zugravilor" din Piteşti cum 11
g<'1sim la 186511).
Cunoscut de contemporani pentru
arta sa, Ilie Petrescu picteaz<l. ~mpn•
un;!. cu echipa pe care o conduce nu
mai pe cuprinsu] judeţului Ar~L·~
bisericile cu hramul „Maica Precistw•
la 1861 şi „Sf. Nicolae" la 1867 i11
Piteşti, iar apoi bisericile din Lu
cieni - Hârtieşti la 1871, Cieşti - Lun
ca Corbului la 1875, Oarja la 187!i,
Cerbu - Al bota la 1876, Cireşu - Ci1
kasca la 1878, Vlăşcuţa - Şerboic>nl
la 1878, Mioveni la 1879, Ceauşeşti
Oarja la 1880, Bradu de Jos la IBBI,
Ceaureşti - Poenari la 1884, SUinisl;"i
veşti - Oarja la 1885,
,,Sf. Treim<·"
din Piteşte, la 1885, Grădiştea - Mart·~
la 1886, ~lătioare - Bă bana la 1887,
T:iteşti - Săpata de .Tos la 1888, ajungând în t:mii ani să picteze şi ('.iÎh•
două biserici12). Pe lângă acestea tot
el pictează un număr de patru bise·
rici în judeţul Olt ca cea din Vlaid
la 1875, cea din Şuica - Scorniceşti
la 1865, cea din Popeşti - Văleni la
1883 şi cea din Buzeşti - Corbu lu
188513). Desfăşoară, de asemenea, o
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bogată activitate în judeţul
unde pictează bisericile cu

V<îkea
hramul
„Sf. 9heorghe" la 1861 împreună cu
Kir 'Voicu, fostul său meşter, şi „Cuvioasa Paraschiva" la 1879 în oraşul
Rm:. Vâlcea, .precum şi pe tele din
UrŞi - Stoileşti la 1874, Luminile - Comana la 1873 şi BerislăvPşti la l 878 14 )
ln sfârşit, pictează 1h judeţul Teleorman. biserici ca .,Sf. Teodor" din Roşiorii de Vt>de la l 882, Bogdana b
1884; Zâmbreasca la 1869 şi Nec~eşti
la 1870 1 ~).
Adăugând la acestl'a sutele de icoane răspc:î.ndi te prin bisericile sau casele din zonă şi pe care le lucra mai
mult iarna, de multe ori la lumina
opa'iţului, portretele care s-au răs
pândit şi ele pc ici pe colo, precum
şi grija p(·ntru transmitere<1 meşte
şugului la urmaşi, constatăm o muncă de o intensitate rar înl<Unită, ţi
ncînd seama şi de faptul cii toatl' acestea s-au înfăptuit între anii 18Gl
şi 1888 dată la care pictorul s-a stins
·din vi'*'· lăs:md meşteşugul şi grija
familiei pc umerii plăpc"mzi ai fiilor
săi Gheorghe şi Constantin. di:1trl'
care primul cade şi el răpus de boală în anul 189() în v;lrsli-t de num;c:i
27 de ani.
Greaua sarcin[t, tk' a duce mai departe arta vechilor meşteri ai picturii
argeşene, rămâne· acum pe seama lui
Constantin Costin Petrescu -rnre i\u numai c11 continuă meşteşu
gul transmis din familie, dar reuşeşte
printr-o activitate de peste 60 de ani,
să-l apere, să-l facă să reînvie, la noi
şi în străinătate şi să lase posterităţii
un lung şir de opere• valoroase în
domeniul frescei. ca şi în cel al picturii de şevalet.
Născut la Piteşti. la 10 mai 1872
ca cel de al doilea fiu al „zugravului"
Ilie Petrescu, care era căsătorit cu
Bălaşa Minescu,
fiica protopopului
Mihalache Minescu de la biserica
„Mavrodolu" din localitate 16 ), Costin
Petrescu urmează aic:i şcoala primară, precum şi cursurile secundare la
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liceul de băieţi de atunci, dovedind
pasiune· pentru învăţătură, dar mai
ales pentru arta înaintaşilor săi că
reia i se· dedică din copilărie 17). Ră
mas orfan de tată la vârsta de 16 ani,
tânărul Costin Petrescu este "nevoit
să muncească din greu alături de fratele său Gheorghe, pentru a~şi putea
întreţine familia lipsită de mijloace.
El înţelege însă, că în noile condiţii,
numai „ucenicia" '.in arta căreia i s-a
dedicat nu este suficientă şi de aceea,
in ultimul deceniu al secolului al
XIX-lea îl găsim concomitent student
la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti,
ca elev al maestrului Mirea, la şcoala
de Arhitectură, unde face parte din
atelierul profesorului arhitect Sterian
şi la Şcoala de ingineri hotarnici,
căutând să înveţe cc:'1t mai mult 18).
După terminarea studiilor, începând cu anii 1897 - 1898 îl aflăm pentru circa 3 ani, angajat ca arhitect
la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, iar apoi, pe la 1900, reuşeşte
să fie încadrat ca profesor de desen
la Liceul „Mihai Viteazul" din Bucureşti 19), unde paralel cu activitat·~a
didactică, munceşte neobosit reuşind
să se prezinte cu câteva lucrări dccr
sebite la Salonul din 1902 de la Ateneu, la cea de a VIII-a exp:lziţie a
„Cercului artistic"„ care fusese înfiinţat de sculptorul Ion Georgescu
la 1890, bucurându-se dl' aprecierile
entuziaste ale lui Ionescu - Gion, Tev
dor Speranţia, C. StănPscu şi altora
pentru compniţiile „Moartea Cleopatrei", „Din ale haremului", precum
şi pentru portrete ca cel al scriitoarei Zoe Bălcescu - Mandrea, nepoată
de frate a lui Nicolae Bălcescu, al savantului arheolog Grigore TocilPscu
şi pentru altele20).
Succesul obţinut la această expoziţie îi dă aripi, pictorul păşind şi
afirmându-se de acum în cariera artistică atât ca decorator mural cât şi
ca pictor de şevalet. Tot acum. prin
intermediul „Salonului literar şi artistic" înfiinţat de Zoe Bălcescu-Man-
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'dreâ, la c.Are luau· parte mari peno-

crările sale, alături de Petr&şcu, Băn
ale literaturii şi ~i din cilă şi alţi pictori de prestigiu, ocu
vremea aceea ca 'i'itl:.i :Mruorescu, fon pând din acest an catedra de .art.Lucia CArilgial:e şi alţii, artistul pir ch!torative pentru care a concur:.at, c·u
truhde în lt.Jrilea artei dln capitală, se suplinitor, iar din HH2 ca titular ~I
afirmă tot mai mult $i l<i un concurs
pe care o va conduce cu competenţa
de pictur~ din anul 1902 se clasează până la penisonare în 193826).
pe primul loc, obţinând din partea
Antrenat iniţial de preferinţele·
statului o bursă pentru a put.ea si1 timpului său, Costin Petresm, exc·
studieze în străinătate21).
cută primele sale ll:.lcrări de artă mo
Cu dorinţa de a învăţa cât mai numentală în noua manieră şi tehnica
mult pleacă în anul 1903 la Viena şi uzitate unanim acum în ţara noastr•'1.
apoi la Miinchen, unde studiază ar- Dorinţa de a face să reînvie însă v1·
tele decorative. De aici pleacă la chea frescă, sporită şi justificată c11
Paris unde studiază la Academia atât mai mult în urma cercetărilm
Julien· ca elev al lui Jean Paul întreprinse în apus în anii de preg;1
Laurens, muncind fără preget"). Re- tire academică, precum şi studiem1
venind temporar în ţară executi'1 în profundă a monumentelor noastre is
acest timp o serie de portrete ale unor torice, îl determină pe pictor ca i11
personalităţi ale vremii iar în anul
anul 1912 să reia genul de• pictur:1
1004 este trimis de Dimitrie Sturza moştenit de la înaintaş.ii săi, remar
la Viena să scoată o copie după ta- cându-se în acest domeniu nu numai
bloul lui Frantz Franken "Comorile ca un mare talent ci şi ca omul 1w
lui Cresus" pictat pe la 1630 după o cesar pentru reînvien·a frescei în ţ;i
schiţă autentică2l), în care apan• şi
ră şi peste hotare.
Mihai Viteazul în suita împăratului
Mica biserică de la Roznov di11
Rudolf al Austriei, copie despre care Moldova, pe care o pictează la 191:>.
marele savant Nicolae Iorga spunea în frescă, îi oferă primul prilej pl·n
în anul 1923 când se punea la noi tru a reveni la arta străbună, realiproblema achiziţion<lrii originalului zând aici o adevărată capodoperă spn·
că tabloul lui Frankon „n-ar merita
marea surprindere a ctitorilor.
sacrificiu prea important căci avem
lncepând de acum renumele artis
o copie foarte bum\ a d-lui Costin tului, atât în privinţa interpretiirii
Petrescu"24 ).
stilistice a vechii noastre picturi, cf1t
La Paris, remardindu-se în cercu- şi ca cercetători în tehnologia frescei,
rile pictorilor francezi, Costin Petres- tîi asigură o tot mai largă popularitate
cu este admis în anul Hl05 să expuni'1
De la catedra de artă decorativă la
la Salonul permanent al acestora Şcoala de Belle Arte. el trezeşte inunde prezintă portretul în mărime teresul elevilor săi pentru cercetare;i
naturală al lui Vasil~ Lasci'1 r care-i
şi interpretarea decoraţjei murale a
aduce un succes demn d<' reliefat25 ).
monumentelor noastre istorice, trimi
Reîntors la Bucureşti, cu bogate ţ<îndu-i să culeagă asemenea elemente
cunoştinţe în domeniul artelor decoîn tirnpul vacanţelor prin toate colrative şi al picturii de şevalet. în ţurile ţării21).
anul 1908 pictorul particip<'• la conRernarcabila sa activitate în acest
cursul pentru ocuparea unei catedrt• domeniu face ca la 1922 să i se înla Şcoala de Belle Arte· şi tot acum eredinţeze executarea picturii în fresîmpreuriă cu C.C. Arian, Carol Stork
că la Catedrala Unirii din Alba - Iulia
şi Pascali, participă la fondarea Socare reprezintă o nouă reuşită a artei
cietăţii artiştilor plastici din ţară, exsale. Cu aceasta devine şi mai cunospunând la Ateneu mai multe din lu- cut nu numai în ţară ci şi peste hohalitâţi
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lare fapt pentru care artistul este invitat în Franţa în anul 1925 pentru
.1 ţine conferinţe şi a face demonstrai ii experimentale asupra frescei, l:l
•;orb~na şi mai ales la Academia de
llelle Arte din Lyon28). Aici, sub impulsul. perspectivelor largi pe care
.1rhitectura modernă le deschidea tuI 11ror genurilor de decoraţie murală,
11rtiştii şi cercetătorii" din apus Sl'
„t.riiduiau să dezvăluie tainele frescei,
pierdute acolo încă din secolul al
l\VII-lea. Texte puţin clare din tral.1l1.1l lui Cennino Cennini şi Georgio
Vasari insistau pe larg asupra unor
particularităţi de amănunt, posibilii.iţi de n•tuşări ale frescei, omiţând
·;.i trateze tocmai principiile de bază
.ile acestt•ia, considerate a fi îndeob·,le cunoscute.
Victor Mottez, eminent elev al lui
I 11gres, care l-a tradus în limba fran·eză pe Cennini, încercase cu mulţi
.111i înainte după reţetele din lucrare
1"1uarea acestei tehnici dar fără suc1·Ps. Frescele sale de la Biserica Saint
< ;ermein l'Auxerrais din Paris şi-au
dovedit în scurt timp netrăinicia.
De mai mult succes se bucură· mai
apoi Paul Baudoin care urmând gândul neinfăptuit de o viaţă întreagă
111 maestrului său Puvis de Chavanne
n•uşeşte să dea o frescă durabilă, dar
··u posibilităţi reduse şi deci nesatisf;icătoare de exprimare p'lastică, dalorită necunoaşterii condiţiilor tehnologice de pregătirea surpafeţei şi de
folosire a pastei de culoare, în spedal a albului de var, element de în.• „mnătate vitală în frescă.
In aceste condiţii este chemat la
Lyon Costin Petrescu în anii 19251!126, unde, în faţa elevilor şi a pro(1 •sorilor a cinci Academii de artă
din Franţa, îşi ţine cursul său asupra
frescelor din ţara noastră, expl!lnând
principiile de bază ale acesteia, împlinind lacunele şi dovedind teoretic
·,i practic posibilităţile largi ale fres,.„i zugravilor noştri din trecut. ln
··adrul expunerilor execută în amfi1

189

teatrul numit „de L'Ecuson" din localul Şcolii naţionale de Belle Arte
din Lyon fre$.ca „1n ~telierul unui
ţesător lyonez." care decorează şi astăzi acea sală29).
Ptiesa franceză a vremii este unanimă în a recunoaşte meritele mari
ale artistului roajn, contribuţia dea~
sebită a acestuia la renaşterea artei
murale francezc30).
Numit după această demonstraţi~
profesor de onoare în învăţăm;întul
superior artistic francez, Costin Petrescu publică în anul 1932 în Editura .J.c Franc" din Paris tratatul
„L'Art de la Fresq).ie", ·pr.efaţat de
cunoscutul istoric de artă Paul Leon,
pe atunci director general al artelor
din Franţa 31 ). Prin această lucrare
pictorul luminează şi mai puternic
linia cercetărilor pentru dezvăluirea
procedeelor de• bază ale frescei, el
deschide un nou şi larg teren de creaţie decoratorilor moderni.
După trei ani de la publicarea lucrării, tratând în revista pariziană
de arhitectură „La Construction l\foderne" Nr. 3, an 51 din 30 octombrie
1935, despre realizările freschiştilor
francezi Emanuel Thubert, scria următoarele : „ Vechi sau moderni ei au
învăţat de la Cennini şi d.e la trei
oameni al căror nume nu încetează
să rămână pe zid : Mottez, Baudain,
Petresco. Mottez, care a anunţat vestea cea bună, Baudain care a împrăş
tiat-o în şcoli, Petrescq care ne-o aduce din Orient ; unul entl!lziast, celă
lalt prudent, al treilea cuţezător"l2).
ln ţară, un deziderat ce se afla de
multă vreme în atenţia cercurilor de
artă, era înfăptl:lirea vastei compoziţii
de pictură murală care să decoreze
marea rotondă a Ateneului Român.
Aşa cum .flllsese visată de generaţia
lui C. Esarcu, marea frescă, trebuia
să evoce ,,fazele principale ale istoriei românilor•. Repetatele încercări
făcute după înălţarea edificiului de
a se încredinţa lucrarea unor artişti
din ţară ori din străinătate nu dădu-
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seră suficientă satisfacţie.

Incă din anii primelor manifestări

artistice, Costin Petrescu fusese animat de dorinţa de a prezenta cândva
un asemenea proiect. Imboldul prevesti tor al lui Ionescu - Gion, care încă de la începutul secolului nostru
văzuse în tânărul artist pe viitorul
autor al frescei, succesele obţinute
în ţară şi striiinătatc, percum şi dorinţa unanimă ca vasta operă să fie
o frescă în adevăratul înţeles al cuvântului, îl determină pe Costin Petrescu să se angajeze la elaborarea
unui studiu de lungă durată şi adâncă documentare.
După o muncă de creaţie tenace,
de peste 10 ani, cu sprijinul de specialitate al lui Nicolae Iorga, proiectul definitiv primeşte în 1933 aprobarea Societăţii Ateneului Rom[in.
După alţi 4 ani cât a durat execuţia
pe zid, în luna mai 1937, vasta compoziţie murală, totalizând o suprafaţă
de peste 200 m.p. a fost gata. Ea evidenţiază posibilităţile multiple pe care le oferă tehnica frescelor noastre
în pictura murală modernă, precum
şi consacrarea artistului ca unul dintre cei mai de seamă specialişti ai
vremii în această tehnică 33 ).
Intre lucrurile de seamă executate
ulterior celei de la Ateneu, primul loc
îl ocupă panourile de la Casa Universitarilor din Cluj, având ca temă
„Istoria culturală a ro~nilor din
Transilvania"34), precl!lm ._şi tabloul
intitulat „Munca de editare a unui
ziar" din holul clădirii ziarului „Universul"35). De asemenea, alături de
pictura murală cu temă laică, nu poate fi trecl.!l.tă cu vederea activitatea
de decorare a unor clăidri de o deosebi tă însemnătate istorică pictate în
frescă.

Astfel printre acestea găsim medalioanele de la biserica brâncovenească ••Sf. Constantin" din Bucureşti
pictate în 1921, biserica „Sf. Dumitru" din Colentina pictată în anii

1929-1930, biserica din Bicsadul Oltului pictată în 1937, biserica „Mihai
Vodă" din Bucureşti pictată în 1940,
biserica „Sf. Nicolae" din Schei -.Braşov, ctitorie a lui Neagoe Basarab,
pictată în anii 1944 - 1945 şi inaugurată de dr. Petru Groza, Capela .şcolii
normale din Sibiu pictată în anii
1937 - 1938, turlele bisericii „Antirn"
din Bucureşti, restaurarea bisericii
Stănislăveşti - Oarja pictată iniţial dl'
tatăl său şi Hollul de onoare al Palatului Patriarhiei din Bucureşti pc
care îl pictează în anii 1950 - 1951,
unde se îmbolnăveşte pe schelă şi
după mai bine de 2 ani de suferinţă
moare în 1954, după o activitate extrem de rodnică întins<! de-a lungul
a peste 60 de ani36).
Paralel cu activitatea în domeni\ll
decoraţiei murale monumentale, Costin Petrescu a depus de-a lungul vieţii
o intensă muncă de creaţie ca pictor
de şevalet. Lungul şir de personalităţi din viaţa Bucureştiului de la începutul secolului nostru, care au defilat prin atelierul său i-au dat pri·
lejul de a face din fiecare portret un
pasionant studiu social şi de expresie. Astfel, portrete ca cele ale lui
Vasile Lascăr, Costică Arion, Grigore
Cantacuzino, Spiru Haret, Mitropolitul Pimen, generalul Pilat, actriţa
Aristiţa Romanescu şi multe altele,
râmăn p<înze care pe lângă calităţile
lor artistice, prezintă o incontestabilă valoare documentară.
Dintre portretele pictate în străi
nătate, cele pictate la Viena în anii
1904 - 1905, în cercurile Galeriei imperiale de artă, precum şi după prirnul război mondial, portretul poetului american Edwin Markham pictat
cu ocazia unei călătorii în anii 19201921, în America şi care se află la
Muzeul Brooklin din New -York, se
numără printre cele mai de seamă.
Alături de această categorie, tipuri
culese din cele mai variate medii ale
societăţii, ca de pildă : „Jelbarul",
.. Bătrânul Samsar", „Ruxandra Găi-
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11(1reasa", „Moş Lei ba", „Proprietă
reasa" şi multe altele, contribuie la
Ilustrarea elocventă a climatului soda! din acea perioadă. Pe aceeaşi li11ie se situează şi portretistica prile.luită de evenimentele primului răz
hoi mondial. Tipuri de ostaşi simpli,
români şi ruşi, prinşi sub penelul arl1stului, exprimă eroismul modest şi
11nonim, alături de mizeria şi suferinţele celor mulţi. ,,Sergentul Tilică
Alexandru", erou din Regimentul ,,4
Argeş" Piteşti, participant la 50 de
11salturi, „SYbofiţerul erou Silişteanu"
„Tânărul bolşevic", •.Doi militari",
„Erou rus", „Marin artileristul", „Miliţianul Vraghie" etc. rămân mărturii
J{răitoare culese în vâltoarea tragică
n evenimentelor37).
Marea compoziţie de şevalet se înscrie şi ea în creaţia pictorului cu te-
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me inspirate din momentele trăite de
acesta ca : ,,Exodul", „Mărăşti", „Conferinţa Păcii Balcanice de la Bucureşti din 1913", sau portretul simbolic ,.Dacia" care pe lângă valoarea lor
artistică are şi una documentară la
fel de însemnată.
Alături de acestea, deşi în proporţii
reduse cantitativ, poate fi situată la
egală valoare artistică activitatea de
peisagist a lui Costin Petrescu, ea întregind personalitatea artistică a pictorului, activitate care alături de cea
a ascendenţilor săi direcţi, a lăsat o
dâră luminoasă în arta plastică românească, fapt care constituie un titlu
de mândrie pentru plaiurile argeşene,
pentru Piteştiul de unde au pornit
aceşti creatori şi unde astăzi au trimis ca mesager al dorinţei de frumos,
de înălţare sufletească, arta lor.

NOTE
1 Comunicare suusţinută la Simpozionul
„Costin Petrescu şi ascendenţii" care a avut loc in ziua de 27 ianuarie 1974 la Secţia de artă a Muzeului judeţ.ean Argeş.
2 Originalul din Erminia lui Gherontie
ln manuscris se află in posesia arh. Radu
I 'etrescu din Bucureşti, fi'ul pictorului Cost ln Petrescu.
3 „Ramuri" an al XVIII-iea, Nr. 18-19,
15 septembrie - 1 octombrie 1924, pag. 21.
4 Biblioteca Academiei R.S.R. „Erminia" lui Gherontie editată de episcopul
Hâmnicului Ghenadi{' Enăceanu, aflată sub
Nr. 2 151, pag. 41.
s Ibidem, pag. 42.
6 Ibidem, pag. 43.
1 De la pictorul Petre Gheţulescu au ră
mas mai multe crochiuri pentru pictură în
frescă şi un autoportret de maturitate în
ulei, toate aflându-se în proprietatea arh.
l{adu Petrescu.
B Dintr-o însemnare a lui Ilie Petrescu
aflăm că Petre Gheţulescu a murit în anul 1858 şi ,„„ la martie 9 s-au înmormântat la biserica Sf. Troiţă în Piteşti" (Vezi
11rhiva personală a arh. Radu Petrescu).
9 Din datele cercetate până acum
nu
am reu~it să aflăm încă anul naşterii lui
Ilie Petrescu - zugravul.
10 Tabloul se află în colecţia personală
11 arh. Radu Petrescu, nepotul lui Ilie Petrescu.
11 Vezi adresa Primăriei Piteşti din 30

martie 1865 cu Nr. 846 adresată lui Ilie
Petrescu, aflată în arhiva arh. Radu Petrescu.
12 Contractele originale se află în arhiva personală a arh. Radu Petrescu din
Bucureşti.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Actul original

de căsătorie întocmit
Primăria Piteşti la 7 noiembrie 1868 şi
înregistrată la Nr. 77 şi 78 din registrul
de stare civilă, se află în arhiva personală a arh. Radu Petrescu.
11 Ziarul „Secera şi ciocanul" Nr. 6 117

de

din 20.I.1974, articolul „Pictorul Costin Petrescu" de profesorul M. Rădescu.
18 Arhiva personală a arh. Radu Petrescu din Bucureşti, caetul cu însemnări biografice.
19 Ibidem.
20 Menţiuni elogioase privind participarea pictorului Costin Petrescu la salonul
din 1902 de la Ateneu se găsesc în publicaţiile : „L'Independence Rournaine"
din
4/17 iunie 1902, 13/26 iunie 1902, 7/20 noiembrie 1902 ; „La Roumanie" din 15/28
iunie 1902 ; „Conservatorul" din 13/2fi iunie 1902, 29 iunie/9 iulie 1902 ; „Secolul
XX", an IV, Nr. 912 din 16 iunie 1902 ;
„Epoca" an VIII, Nr. 2 050 din 4 iunie 1902
şi Nr. 2 060 din 14 iunie 1902 ; „Patria"
an II'I, Nr. 348 din 4 iunie 1902 ; „Adevă-
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rul" an XV, Nr. 4 614 din 4 iunie 1902 ;
„Doro~anţul", an I, Nr. 88 din 12 hmie
1902; "Universul" an XX, Nr. 157 din 11
iunie ·1902 : „Cronica" an II Nr. 328 din
14 iunie 1902, etc.
21 Ibidem.
22 Vezi publicaţiile: „Adevărul" din 13
febi-uarie 1903 ; „Gazeta Artelor" an I, Nr.
17 februarie 1903; „Universul" din 13 febr~arie 1093; „Observatorul" din 13 februari~ 1903 ; „Ilustrşţiunea Română" din
15 februarie 1903 ; ,,Epoca" din 13 februarie 1903 ; „Gazeta Artelor" din 12 martie
şi 1 octombrie 1903 ; „La Houmanic" din
17 septembrie 19tl32J Vezi publicaţiile :
„Universul" din 3
iulie 1904 ; „L'lndependence Roumanie"
din 7 iulie 1904 · ••Secolul XX" din 7 iu·
lie 1904 ; „Voinţa'. Naţională"' din 4 august
1904.
24 Arhiva Ministe:r'l.llui de Externe al României. Dosarul tratativelor dintre guvernul român şi austriac desfăşurate in perioada 15 mai 1920 - 11 iunie 1934 pentru
restituirea materialului istoric, artistic şi
cultural.
25 Vezi „L'Independence Roumanie" din
4 mai 1905 ; „Adevărul" din 3 iulie 1905.
26 Vezi „Voinţa
Naţională" din 30 ianuar.ie 1903 : „La Roumanie" din 2 iulie
1908 şi din 12 septembrie 1908; „Ordinea"
din 14 septembrie 1908: „Universul" din
15 septembrie 1908; „Conservatorul" din
14 septembrie 1908.
21 Referatul lui Costin Petrescu inregis·
trat cu Nr. 23378/1907 trimis Ministrului
Instrucţiunii şi Cultelor şi adresa de răs
puns a Mini<;terului cu Nr. 32 007 Seria F

din 20 septembrie 1910 aflate în arhivn
personală Radu Petrescu.
21 Adresa originală a Ministerului
telor şi Artelor Nr. 32 940 din 5 iulie

Cul1924
prin care Costin Petrescu este anun1at <i1
este invitat la Lyon pentru a face un cur•
0

despre frescă la Academia d~ Belle :\rl1·
de aici. Originalul in arhiv:a arh. Radu Pr
trescu.
29 Reproducerea
fotograf,ică
a ft:esct'I
menţionate se află în colecţia arh. Radu
Petrescu.
30 Menţionăm câteva dintre publicaţiih·
franceze ale vremii care remarcă aportul
artistului român la reînvierea frescei fran
ceze: uLe Progres" Lyon, 17 ianuarie 192!'1.
„Lyon Republicain" Lyon, 23 ianuarie 1925.
„Le Salut Public" Lyon. 20 ianuarie 1925;
„La vie Lyonnaise" Lyon, 24 ianuarie 1925:
„L'art et les Artistes" Paris, martie 1925;
„Art et Decor·ation" Paris, martie 1925 etr
1 1 Costin Petrescu, „L'art de la Fresque",
Edit. Le Franc, Paris 193'2.
l2 „La Construction Modeme" an 51, :\Ir
3, 30 octombrie 1935.
11 Ateneul Român din Bucureşti, plirin
tul intitulat .,Marea Frescă" întocmit ru
ocazia inaugurării frescei ele la Atenru
care a avut loc la 26 mai 1938.
1 4 Jn prezent nerestaurată în ur:ma aco·
peririi ei de către hortişti ln 1940.
l5 Se află şi azi in sa)a mare a clădirii
ziarului „lnformlţţia Bucureştiului".
36 Date fumizate de către arh. Radu P1·
trescu pe baza documentelor pe care h·
deţine în arhiva personal;\.
37 Majoritatea picturilor menţionate "'
află în colecţia personală a arh. Radu Pr
trescu.

Resume
On met en evidence la feconde activite, toujours ascendente, de trois
generations de peintres d' Argeş, de
la meme famille, pendant plus de 120
annees.
t
Le premier d' eux, Petre le „Zograf", contemporain et camarade de
travail avec le moine Gherontie, I'
auteur d' une version ro1J1maine d'
„Erminia", est cormu comme peintre
des eglises dans Ies districts d' Argeş, Vâlcea, Olt, ou il a travaille en
fresque - sur la mur verte - c' est
ă dire sur une couche de mortier
frais.
Son fils, Ilie Petrescu, apprenti <le

son pere et de ses camarades, laiss1·
des traces plus revelatrices dans la
peintur.e des eglii>es dont nous con
naissons de quarante,
realiset!•
en fresque ou a I' huile, dans li•"
districts d' Argeş, Vâlcea, Olt, Tele
orman. De mâme, il nous reste de lui,
une serie des portraits, autoportraitll
et des nornbretJses icânes.
Ilie Petrescu et son equipe ont h·
grand merite d' avoir garde, transmi~
et develope le metier d.~ la fresquw
dans ce pay.S, ou il etait en decadence.
Encore plns complexe est l' act i
vite de Costin Petrescu, le fils de Ilk,
eleve et puis professeur. a I' ecolc (k·.
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Beaux Arts de Bucarest, qui a travaille â l' huile et en fresque pendant
fiO annees environs.
Son grand merite est d' avoir
reetabli Ies fondements theoriques et
practiques de la fresque, tombes dans
I' oubli jusqu' alors dans son pays
l'Omme dans l' etranger.
Par ses conferences a l' ecole des
Beaux Arts de Lyon, par ses demon-

strations pratiques, par son livre
.,L' Art de la Fresql!le", p1!1bliee en
France (1934), il a donne 1!ln no11vel
essor sur des bases nouvelles â ce
metier pr<'sque q1:1itte en France
depuis XVII-eme siecle.
Dans son pays, Costin Petrescu est
I' auteur des nombreuses peintures
laiques, parmi lesquelles on apprecie
notamment la fresque de l' Athenee
Roumain, acheve en Hl37.
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'\'.Oq\1STtW Lpţtcy
Clim y~~am ~ c~ ..!;1» p~l~j. ~IPV
Iar - şr azi, ca ş1 altacfat:ă, or1c.e o.blect ceramic, conceput ca'' redpierit,
1tre de al~ între profilele echidistan~
te. racordate în alternanţa conve:icconcav la roata olarului şi conturul
liber al ronde-basse-ului• sculptural.
Opţiunea e
nu numai tehnologică:,
dacă vedem· că in:v-enţia respectivet
roţi a deplasat, prin translaţie, evoluţia vasului, de pe o direcţie de dezvoltare sculpturală pe cea paral~lă, a
decorativului exprimat prin canoa~1ele simetriei, alternanţei etc. Şi, cum
remarcam, această acceptare a geometriei, nesemnificante în sine, a formelor coaxial~· oferă, în compensaţie,
suprafaţ'ă, câmpurile circulare pe care· se va desfăşura mai· a pai mare~
istorie a desenului', gravurii şi pictu- ·
rii aplicate· pereţilor· vasuhai. Desigur,
'in cerainica contemporană, orice în<'ercare de trimitere exclusivă la una
dintre cele dbuă· atitudini «clasice»
pomehi te ar fi - avâ'nd in vedere
mobila complexitate a fenomenuhli
ce interesează azi, tot mai mult, discipline şi tehnologii vecine - restrictivă şi inoperantă. Totuşi, şi la noi,
ca şi în alte părţi, invenţiuni zoo- şi
antropomorfe; ba: chiar "sosii" la scară a obiectelor unei recuzite frecvente în cotidian în alte materiale, coexistă, în producţia ceramicii artistice, ca şi în a celei funcţional-utilita
re, cu forme ce nu se pot aplica de-

c~r S~tl~rie~ ,Cqfp~flOC f,~p_d~~~

talel văzute ca r~cept"'cole. Ai;est p~
ambµl nu şi-ar <!-Ve~ ~ci.Jm :i;ostul dar
că n-am dori să. cifcum~cd~~ •. de I~,
bwn început, mţŢ~aga .· ~pe.ră a luj
Cosţel Badea
unei sfere de mişc~~
î~ţr-u11 sp~ţiu exclt.tsi~ sculptiir,3i.
Vocaţie virtuoz exersată, e~pr}.~~~i
cu mijloacele specifice al~ disciplinei
pe care o ilustrează, dar şi. constantă.
nostalgie parcă a unei idim.ti,tăţi ar~
tistice exilată în terftoriul unor arte
a cărei fragilitate a substanţei evocă
perenitatea pr;n foc. Exil. or.icum, nµ
numai voluntar, dar prin efectul că
ruia, arta sculptoruluf în cau,z.~, pr.~ .
cum şi o bună parte din procll!lcţia Cf:'."
lor ce i-au fost învăţăCei şi' i;-au' r~..-.
mas discipoli, aduce în ceramica noastră contemporană o n.otI1 inconiu~-lda
bilă. De altfel, sub o aită zoâle stilistică, dar provocând la fel de temerar pariul sculpturii şr «şco,~Ja. din
Cluj», form;;ită ip pre<!-jJna o,ijt.)ia ca
Mb-cea Spătaru; produce porţelari,
gresie ş.a.m.d., conjhlgate a~l1:1iaşi efort de a transforma obiectul' decorativ într-o prezenţă artistică autonomă (ce reclamă revizmirea. lillei an.acronice clasificări pe genuri, dl:ipă
materiale şi tehnici, prac~~~ prbl
Lomi~ile de jurizare·ale expoziţiflo~).
Se ştie, Costel Badea a fost. şi este
un artist care nu
nevoie de complimente avansate: O impresionantă
fişă de creaţie, omamentată cu nu-
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mercase distincţii, naţionale şi internaţionale, îl nume~te printre decanii
de prestigiu al genului, la noi ca şi
în alte părţi (alte ţări) cu o mai îndelungată tradiţie a ceramicii culte.
Dar, asemeni unui cunoscut personaj
literar, împătimit după orătănii, într-o panică ce ignoră că - deşi rata
pieselor blocate în expoziţii sau depozite aflate în ~~a21i·~e ,ş-j·~colec.ţii,
distruse prin acc'identc de ârdere sau
pi;:i_n, m~n.iw.,il~r.e. este constant. mare
_:· depozi'tul din atelier conţine, totuşi, µn îmbelşugat nuil}ăr ,de lucrări,
CC>Stel Badea îşi .numără '.'şi· reriwnă
ră, la ihfini f, „bobocii". Şf, Cltm chdul lor nu are curri să~i para vreodata suficient de numeros, artistul nostru nu a aşteptat toainna~ pentru a-i
mai socoti o dată, ci punt' în cper<1,
mereu, mereu rioi şi noi cicluri. Intâmplarea a făcut ca, în ultimele sale
suite, să gloseze - confirmând, parcă, metafora zic;alei it:îVOcate · · chiar
îri' marginea unei ornitologii fabuloase (prevedea ceva?). Astfel, după „păsările• de acum câţiva ani, bestiar re
anima, între humor şi· incisivă moralizare, caractere uman<' transferate
unei lumi de palinaceea exotic-antedeluvien'.e, iată, acwm..i parcă printr-un
efect contrar dialecticii biologice (ml'i
refer la ultimul număr de lucrări executate) şi „ouăle", ovoizii în care
se vor fi ecluzionat datele genPtiCT'
ale acestei lumi.
De data aceasta însă, nota de ma'li ţie, fab1!1la este mai temperată, proiectul artistic năzuind atunci, ca şi
acum, la o metamorfoză a biologicului în arhitectural. Aşadar, edificii ovoidale, caracte de ouă gigantice. în
fapt, dacă proporţionăm după mări
mea el.ementelor „martor" anexate,
cochilii închise, sprijinite pe schelele
unor piloni cilindrici, ţevi ce evocă
t:;pecialiştilor tubulatt1ra care emerge
dintr-un volum preparat pentru o
turnare „în ceară pierdută". Şi, dacă
nu mii in')C'l. d:nc'olo de sugerarea,

astfel, a unui proces de „alimentan· •
a formei prin gonflare cu substanţi1,
dincolo de serviciile de ancorare :,1
asigurare în spaţiu. în Pchilibre, ali
fel, imposibile, chiar raţiuni de pr11
tecţie a tehnologil'i arderii legitiml'<i
ză prezenţa la vedere a acestei, ori
cum insolite, suprastruC'turi a p::ist;1
mentelor. Deschise în gt1t c..le amfor.1
sau .de·. ~lcior, la · pol ul lor ascuţi 1•
sau zoomorfizând, prin prelungir.„
într-u~1 bici caudal, în direcţi~1 u:1 ·•
giganţi batracieni monocdula:·i. acl'.
te ovoide expulzează sa!-! absorb .
după
mecanică inventată, pam·1,
de Hyeronimus Bosch - fie o urna
nitate liliputană ce pare a le loct11.
fie fo.rme din vecinătatea Univcrs1;
lui ei de viziuni şi parabole. Spn·
deosebire, însă, de maestrul griidini i
deliciilor sau cc.ncertului în ou, CostPI
Badea anima carcasa acestui . sa-1
zicem „container de viaţă şi în
t<împlări" după o schemă a mC>rfol(j'
giei submamiferelor. într-o posibil;1
geneză pe direcţia : Ulcior
--+.
011
-+
animal (balenă mitologică sau
abdomen de cal troian) recipientul
ceramic îşi modifică, astfel, funcţia·
nalitatea sa claiiică şi aici, pretextu
ală, devenind,1 dacă îmi este îngăduit
să-l numesc astfel : un vas care conţine, pistreazi, transporti şi restituie
o lume. Transpart şi restitui re petrecute în sustentaţia volumului, asemenea unui balon captiv sau dirijabil gata de decolare, dacă nu, mai
adecvat prezentului, a unei ·.1aVl'
spaţiale aflate pe edificiul schelt·i
sale de start. Reconfirmând şi capacitatea de vedere monumentală a
al!ltorului lor, lucrările şi opera lui
Costel Badea pot oricând fi ridicate
la scara scelpt1!1rii în aer liber şi.
desigur, prin desemnarea materialului şi tehnologiei adecvate unei asemenea întreprinderi, şi nişte evenimente sculpturale de aşteptat pentru
viitorul de care nu a mai avut parte.
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ASPECTE PRIVIND INCEPUTURILE ŞI DEZVOLTAREA
CINEMATOGRAFIEI LA PITEŞTI
SEBASTIAN TUDOR
Cinematografia se prezintă ca o
a culturii, fiind condiţionată
,1l{1t de cultură cât şi de industrie,
1ntr-o măsură mai mare decât celeJ;1lte arte. Prin caracterul ei de man· popularitate, această a 7-a artă
deţine o considerabilă putere de influenţare în rândurile maselor. Apă
rută relativ târziu, la 13 februarie
I !195, când fraţii Auguste şi Louis
I .umiere au lansat aparatul lor care
·;;-1 slujească la „vizionarea probelor
' ronografice" în subsolul lui Grande
< 'afe din Bulevardul Capucine nr. 14
1lin Paris şi au prezentat pentru pri111a dată, la 22 martie 1895, filmul
de 17 metri „Ieşirea muncitorilor de
l.1 uzina Lumiere" şi alte scurte mel raje, arta cinematografică a avut o
formă

matograful se va „democratiza", prin
scăderea preţurilor şi mărirea timpului de proiecţie, aceasta şi datorită

eforturilor depuse de unii dintre oamenii noştri de ştiinţă de la începutul secolului al XX-lea, care au susţinut această a 7-a artă.
Cunoscutul scriitor Victor Eftimiu
rostea un adevărat crez artistic, la
deschiderea unui cinematograf nou
în Bucureşti, în anul 1912 :
„Eu ştiu c-ai să-ngrijeşti de
repertoriu
Că n-o să te gândeşti numai la bani...
Să nu ne dai „Mireasa otrăvită"
Sau „Prinţul rătăcit printre ţigani" ..
ia ţara noastră marcăm o primă
perioadă distinctă în istoria cinematografiei, cuprinsă între anii 18961'voluţie lentă.
1909, când are loc introducerea specÎn ţara noastră, primul spectacol tacolului cinematografic (Braşov ·i nematografic a avut loc la 27 mai 1901, Cluj 1906, Oradea - 1906,
IU!JG, în saloanele ziarului de limbă Arad - 1907, Sibiu, Bistriţa şi Carei
- 1910, Alba Iulia 1911, Satu
franceză din Bucureşti •• L'Indepen1lance Roumanie", cu filmul docu- Mare, Lugoj, Hunedoara, Baia Ma1912, Tg. Mureş, Miercurea
mentar „Sosirea trenului" 1. în anul re 11rmător, operatorul român Menu reCiuc - 19133), înregistrându-se un
avânt în acest sens în Europa centrailizează primele pelicule româneşti :
„Inundaţiile de la Gr.laţi", ,.Bâlciul
lă. Presa începe să susţină din ce în
Moşilor", „Terasa cafenelei Capşa",
ce mai mult cinematografia. „Cine„Defilarea"2. Totuşi, la început, fil- matograful a venit într-un mod fimul a fost privit ca o distracţie de resc să înlesnească revoluţia cultuhi1lci, numai categoriile sociale pri- rală şi artistică" scria ziarul ,,Scena"
vilegiate putând privi la un aseme-. în nr. 1 din anul 1-910, iar „Univernea spectacol, dar, în curând, cine- sul· scria : „Spectatorii vor avea, P.ri1
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lejul să se convingă că suntem o specialitate unică în noua artă cinematografică", la 21 septembrie Hl07.
La Piteşti, prima reprezentare cinematografică ambulantă se pare că
a avut loc în anul 1902, cu filmul
„Panorama Eduard Braun". Primele
menţiuni scrise datează totuşi din anul 1908. Astfel, la 24 iunie 1908,
antrepre_norul J;:Jro:; . Lablat;lc solicita
Primăriei orasui ui PiteŞti. o autori~
zaţie, pentru
da o serie de c~teva
reprezentaţiuni de.. magie, spiritism,
ilusioriism şi cinerilatograf în grădi
na „Dacia", începând cu 25 iunie"s.
La 11 iulie iooa, lui Bros A. Saraida i se eliberează autorizaţia nr.
2371 pentru a ,,da o serie de reprezerttaţiuni în grădina Dacia cu programul următor : magie, ilu:zii, dnematogi'af, cu începere de vineri 11
iulie 1908. Program pentru familii"6.
Aceste reprezentaţii erau completări
ale programului de variete al gr11dinii Dacia, proprietatea lui Nicolae IonesclJ.
La 21 octombrie 1908, înregistrăm
cererea lui Eduard Braun de a i se
elibera o autorizaţie „pentru a putea
instala pe Bulevard (n.n. Bulevard Elisabeta Doamna, actualul Bulev<lrd
al ·Republicii) vis-a-vis de Grădi
na publică, cinemato~raf având rnaşină electrică, pe timp de 2 lul}i"7.
Acesta scria Primăriei că ,,instalând
în acest oraş ... , un cinematograf pentru ·cJjst.racţia p\Jblic.ţilui ptteşte~n. fă
când che1ttiieli niţrrl zHnfre cu vapor, lemJ?e şt altele plus cheltuieli
ce suntem datori penţ,ru tra.nsportui
pe C.F.R..", înc·asăril~ fată de alţi ar.U
fiind mai triid {ti.n. ceea te "dencită
e:frlsteri.ţa vnui cinematograf ambulant Şi mai îhaîpte), cee~ ce a deterrrdnilt ca riicl jumătate din chelfoieli
să nU fie scoase. b'e aceea, antrepreribrµl cerea Prirriănej Şă i se flpro1* o scâ(fere .~ tilxei ·cQmunale fa
2,50 iei în ~1ele 'de tuci:u Şi 5 Iei duminicae.

:.a

-~~~~~~~~~-

Cu toate că paşii făcuţi de cinema
tografie continuă să fie mici, se ol)
servă o creştere a concurenţei pe ca
re această nouă artă o face celorlal
te manifestări cultural-artistice. A
cest lucru 11 va determina pe antrc·
prenorul Cafe concert-ului de la Da
cia, Nicolae Ionescu, să se adresezi·
Primăriei, solicit;înd scăderea tax<'1,
deoarece „a-vem în vedere criza pri11
care tfrc. pll:lS .de asta, aicea în ora·.·
sunt prea multe distracţii şi anum1·
Teatru, Cinematograf etc"9. La :.H
martie 1909, Nicolae Ionescu revi111•
cu cererea, plângându-se din nou d1·
cinematografe „care mi-au făcut con
curenţă"'lO.

La 24 iunie 1909, un alt antrepn·
nor, Al Georgescu, solicita o autori·
zaţie pentru a prezenta în faţa spe<'·
tatorilor piteşteni mai multe reprl'
zentaţii de cinematograf, cu începert•
de la 25 iunie, în grădina berăril•i
Buţănescu, din strada Şerban Vod:l
nr. 9711 (n.n. actuala stradă a Vk
toriei).
Se cuvine s<i facem precizarea c:î
aceste prime reprezentaţii de cim•
matograf s-au fflcut în localuri im
provizate, nespecializate, localuri. ca·
re, prin însăşi natura lor (berării, gr:1
clini de vară), atrăgeau spectatorii
Cinematograful nu s-a bucurat dc•
prea multe in~esniri la început, nid
din parte autorităţilor, fiind supu~
nu nJJinai la impozitul pe venit ~i
la cel pe bilete, ci a fost încărcat ~i
cu mai multe alte greutăţi : patronii
cinematografelor au fost siliţi să ae·
cepte sennC::iul de inspecţie permil·
nentă a poliţiei şi a pompierilor. O
mare pro'blerqâ a fost în această p«'
rioadă pregătfrea unor o~rneni co·
respunzătpri pentru a putea proicc
ta filmele.
Ant0n Kratlly se angaja, la I O''·
tombi:i~ 1909, Să instaleze din scânduri,
locul a;flat în Bulevardul E·
lisabeta Doamna, ca proprietate ,,
PoŞtei, un Circ-Cinematog.raf, pe ter-
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men de 3 luni, cu începere de la l
noiembrie 190g, construind o instalaţie specială solidă din scânduri.12.
Inclinăm să luăm ca punct de plecare, în stabilizarea cinematografului la Piteşti, prin apariţia unei anumite săli de acest gen, data de 25
decembrie 1909, când antreprenorul
S. Fuchs deschidea, în seara acestei
zile, „o instalaţie cinematografică",
la care întrebuinţa un motor de 9
cai putere, cu benzină, în casa avocatului Fostiropol, din strada Şerban
Vodă nr. 134/b13 (n.n. act'l!lala clă
dire a restaurantului Argeş) 14. Autorizaţia Primăriei a fost eliberată la
început pe 4 luni. Pentru prima lună (25 decembrie 1909 25 ianuarie 1910) s-a încasat drept taxă de
cinematograf suma de 150 lei.
Se pare, deci, că, în anul 1989, cinematograful piteştean a împlinit
venerabila vârstă de 80 de ani.
Acelaşi antreprenor, S. Fuchs, reînnoia cererea de a da „câteva reprezentaţii de cinematograf" în casele
lui Fostiropol, la 2 februarie 1910,
făcându-se cunoscute şi câteva date
tehnice. Astfel, la 5 metri de sala de
spectacole se afla motorul de benzină, care nu consuma decât 15-20
litri pe zi. Primăria îi reamintea antreprenorului Fuchs, ca o condiţie
pentru funcţionarea cinematografului, să se poarte cuviincios cu publicul 1.5.
Datorită condiţiilor improprii în
care &e afla clădirea din scânduri a
circului- cinematograf din Bulevardul Elisabeta Doamna, Primăria ii
pune în vedere antreprenorului I.G.
Buţănescu, la 8 martie 1910, să-l dă
râme. Aceata, însă, arătând că a cheltuit suma de 4.500 lei pentru construcţia lui şi chiria locului respectiv, în schimbul căruia n-a scos nici
jumfltate din bani, se obligă să aducă unele îmbunătăţiri clădirii : i:ă
dărâtne grajdul pentru animalele circului, să nu mai ţină anirr.nle, să

PITEŞTI

vopsească
cumpărase

gardul.
I.G. Buţănesm
cinematograful de )a
Heinrich Ebel şi închiriase locul de
la Prefectura judeţului Argeş 15,
Acelaşi I.G. Buţănesru obţine la
8 mai 1910 autorizaţia „ca pe locul
ce am unde a fost eh eul la colţul
Bulevardului, lângă Grădină să pot
instala un motor de 7 cai putere cu
benzină şi un dinam de 10 ampe1i,
cu care să dau reprezentaţii de cinematograf pe sezonul de vară, timp
de 4 luni" 17 .
La 14 mai 1910, Buţănescu se hotărăşte să introducă la cinematografhll
său curent electric de la Banca populară. „Cond1:1cta aeriană va pleca de
la uzină (electrică) la localul de Berărie al d-lui Buţănescu, lângă Biserica Sf. Nicolae, iar din curtea Berăriei va trece în colţul Grădinii publice în partea dinspre strada Plevnei şi strada D-na Bălaşa, iar al 3-lea
stâlp în colţul Grădinii publice dinspre D-na Bălaşa şi strada Regele
Carol I, de aici la cabina de reprezentaţii (n.n. cabina de proiecţie ;i
cinematografului) din Bulevardul Elisabeta Doamna, colţ cu Bulevard• 11
Carol nr. 7" 18.
Un alt antreprenor, Ferdinand
Lemke, solicita autorizaţie pentru a
da reprezentaţii de cinema la Grădi
na Dacia, începând cu 18 august
191019, iar la 28 septembrie solicita
să i se aprobe cererea "pentru a instala un cinematograf Î".1 salonul lui
Secărescu pentru sezonul de iarnă,
începând cu luna octombrie l!iHO,
până la sfârşitul lunii aprilie 1911,
cu curent electric de la Banca Populară20. Salonul lui Secărescu se afla
în localul în care mai târziu a funcţionat cinematt>graful' „Luceafărul",
care s-a demolat în anul 1972, şi se
afla lângă actualul restaurant „Argeş" (fosta casă Fostiropol).
Antreprenorul Hotelului „Dacia•
hotărăşte să înfiinţeze un cinematograf permanent în localul de C:t-
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fe concert şi Grădina de sub hotel,
cinematograf ce se va alimenta cu
curent electric de la Banca Populară. Cererea sa va fi iniţial respinsă,
la 2 octombrie HHO, din cauza wnor
modificări ce trebuiau aduse sălii de
cinematograf. La 25 octombrie, Primăria va aproba instalarea cinematografului permanent, fixând o taxă
de 150 lei lunar 21 .
Această primă perioadă din istoria
veche a cinematografiei se încheie
la Piteşti prin apariţia primelor săli
de cinematograf specializate. rn această perioadă, pe ecranele cinematografelor piteştene au putut fi v3zute filme ca : Sport în Indonezia,
Jurnal Pathe, Fiica colonistului, Intriga femeii americane, Aida, Clopotarul de la Notre-Dame, Visul întunecat, Cei patru draci etc.22.
Urmează o nouă perioadă în dezvoltarea cinematografiei româneşti
vechi : începerea producţiei de filme
autohtone, între anii 1910-1919, perioadă care se
caracterizeazil şi la
Piteşti prin instalarea mai multor cinematografe şi alimentarea lor cu
curent electric de la reţea. Inregistrăm, în continuare, aceleaşi cinematografe : pe Bulevardul Elisabeta
Doamna <B-dul Republicii), pavilionul
lui Braun, antreprenor Buţănescu,
cinematograful de la parterul hotelului Dacia, al cărui antreprenor era
Nicolae Ionescu, cinematograful din
salonul Secărescu, condus de Lemke
Ferdinand23, precum şi un ci'flematograf pe strada Gării nr. 21, unde
se proiectau filme din când în când.
Marian Dumitrescu şi Victor Purcă
reanu conduceau un cinematograf în
localul Secărescu, după încetarea proiecţiilor lui Lemke Ferdinand.
în aceeaşi perioadă au putut fi urmărite primele filme româneşti : Independenţa României, Cetatea Neamţului, Amor fa tal, Amor de prinţesă,
Ilastardul, Detectivl!ll, Spionul, Oragoste de marinar, filme realizate în-

cepând din anul 1911 de casa de producţie „Traian" şi laboratorul „Carmen-Sylva"24.
Cinematograful începe să înregistreze succes la public, ceea ce va determina înfiinţarea unor noi cinematografe şi în anii următori. Astfel, V
Purcăreanu solicită Primăriei
la !l
ianuarie 1914, o autorizaţie pentru
„funcţionarea
cinematografului în
strada Şerban Vodă, pe termen d<•
cinci ani, având dreptwl de a avea
motor 'în curte a mă servi de lumină proprie şi a avea dreptul de a
mă servi de apă fără a mi se opri",
în localul propriu 25 . Iancu Conta dorea să redeschidă cinematograful în
localul vis-a-vis de . Grădina publică, unde a fost circul, cu forţă electrică de la Societatea de electricitate"26, începfmd cu 17 ianuaril'
1914. Această cerere va fi respinsi1
însă, deoarece „prin construcţia dl'
blăni a localmlui se primejduieşte siguranţa publică'

Continuă să funcţioneze cinematofraţilor Vasile şi Victor Purcăreanu, numit „Cinema Pathe Freres•, situat pe strada ŞC'rban Vodi1

graful

nr. 143. In 1912, acest cinematograf
aparţinuse lui Victor Purcăreanu ~i
funcţionase în cazinoul lui Marin
Dumitrescu. La cinematograful „Pathe Freres" s-au proiectat filme în
zilele de 16 şi 17 mai 1914, pentru
a fi strânse fonduri în vederea ridicării unui monument în memoria eroilor din Regimentul 6 Artilerie,
căzuţi în campania din anul 191328.
Incepând cu anul 1914, Primăria ridică taxa serală de la 2,50 franci la
5 franci, ceea ce provoacă nemulţu
mirea tuturor directorilor de cinematografe. Vasile Purcăreanu arată,
într-un memoriu adresat Primăriei la
23 ianuarie 1914, că, pC' lâ,1gă taxet
serală, mai plătea „5°/0 pentru timbrele teatrale, pe care le cumpărăm
de la Primărie, deci un plus de 1015 lei seral, 40/o apă, 1,50/o canal, a-
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fară
dică

de dările către stat. Dacă se ritaxa. serală de la 2,50 franci
la 5 franci, Primăria ar avea de S\Jferi t, ar fi în deficit la bugetul spectacolelor"29. Cu toate nemulţumirile
directorilor de cinematografie, Primăria hotărăşte în şedinţa extraordinară din 1 februarie 1914, să menţină taxa de 5 franci.
In perioada 1911-1914, cele mai
reprezentative cinematografice ale
Piteştiului sunt cele situate în localul
hotelului Dacia, condus în continuare de Nicolae Ionescu, în casele Secărescu
(cinematograful Pnthe Freres al fraţilor Purcăreanu) şi Fostiropol (cinematograful condus de
Lemke Ferdinand). Aceste trei cinematografe se pare că deţineau monopolul celei de-a 7-a arte la Piteşti, deoaorece nu doreau ca Primă
ria să mai aprobe autorizaţii şi altor
impresari, aşa cum cerea Vasile Purcăreanu în această perioadă30.
în perioada primului război monJial şi mai ales în timpul ocupaţiei
germane (1916-1918), activitatea cinematografelor a fost redusă la Piteşti datorită restricţiilor şi taxelor
impuse de autorităţile germane. începând cu anul 1919, funcţionarea
cinematografelor este reglementată
prin Decretul regal nr. 4120, referitor la Legea Teatrelor. Cinematografele piteştene îşi reiau şi ele activitatea.
De abia la 19 iunie 1919, documentele încep să vorbească despre această activitate. Este vorba de o adresă a Prefecturii judeţului Argeş
c;ltre Primăria oraşului Piteşti, prin
care cerea să se vândă 400 bilete de
:i lei şi 100 bilete de 5 lei la reprezentaţiile cinematografice care vor
avea loc ~n zilele de 23, 24, 25 şi 26
iunie „în folosul invalizilor de răz
boi, acei care s-au jertfit pentru noi
şi ţară"l1. Filmele au fost proiectate
în sala Teatrului Aquila {strada Şer
ban yodă) şi la TeraŞa •.Oituz" (Be-
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de pe strada D-na Bălaşa nr.
13)32.
La 22 septembrie 1919, Dumitru
B. Floros solicita Primăriei autorizaţie pentru a .,deschide cafenea şi
cinematograf în acest oraş în strada
Şerban Vodă nr. 164, Cas·a Secăres
cu"ll. Din această informaţie, aflăm
că o anumită perioadă, din cauza răz
boiului, cinematograful care funcţio
na în casa Secărescu :i fost închis.
La 8 noiembrie 19Hl, funcţionau
în Piteşti. cinematograful lui Dumitru Floros, în casa Secărescu din
strada Şerban Vodă şi cinematograful lui Victor Purcăreanu în strada
Şerban Vodă, unde, din când în când,
se jucau şi piese de teatru ale unor
trupe din Capitalăl4.
Ministerul de Interne atrăgea atenţia primăriilor, la 24 martie 1921,
că la multe din cinematografele ţă
rii se prezentau filme cu o influenţă „rău făcătoare asupra educării tineretului"ls. La insistenţele antreprenorilor de cinematografe, Primăria
Piteşti hotărâşte să reducă taxa serală comunală de la cinematografe,
de la 30 la 20 de lei, începând cu 8
aprilie 192136.
Perioada cuprinsă între anii 1920
-1929 reprezintă în cinematografia
rom<înească producerea unor filme
proprii, unele dintre ele fiind proiectate şi pe ecranele piteştene : Pă
cat, Datorie şi sacrificiu, Iancu Jianu, Haiducii, Aşa e viaţa, Năpasta,
Lache în harem, Iadeş, Lia şi filmele
de desene animate D-ale zilei şi Păca
lă în lună. Printre filmele străine au
rulat la cinematografele din Piteşti :
Nevestele nebune şi Caruselul de
Straheinn, Nibelungii de Lang, Naş
terea unei naţiuni de Griffith, Piciul
de Chaplin, Nanoux de Flaherty,
Moartea obosită de Langl7 etc.
In această perioadă, funcţionau la
Piteşti. Cinematograful Aquila, a)
cărui antreprenor era Gh. Gall, şi
cinema.tograful Lux, atestat dom-
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mentar Ia 4 februarie 1929 "(dar, -în
mod sigur, mai vechi) 38, al cărtii antr~renor era Dumitru ·E3. Floros. Ci:nematograful Lux se afla tot pe
strada Şerban Vodă. Sub impulsul
cancurenţeţ, antreprenorul cinemdtografului Aquila, Gh. Gall, cerea
Primăriei Piteştiului să interzică proiecţiile de filme în cinematograful
Lux, deoarece acesta „nu întruneşte
nici una din vederile Regulamentului
de 'funcţionare a cinematografelor din
30 Martie 1927"'39 . Cinematograful
Lux se afla într-o clădire cu etaj,
deasupra sălii de spectacole fiind o
sală a cazărmii uride se dădeau reprezentaţii
artistice, baluri, nunţi.
Sala nu avea ieşiri suficiente şi comode, nici sală de aşteptare şi coridoare de trecere, deci o serie de deficienţe de ordin tehnic. În total, nvea 181 de scaune40.
începând cu 18 martie 1929, rula
pe ecranul cinematografului Aquila
filmul românesc Iancu Jianu, iar în
1930, un alt film românesc, „Venea o
moară pe Şiret", film inspirat din romanul cu acelaşi nume al lui Mihail
Sadoveanu şi realizat de regizorul
Martin Berger, cu actori străini,
ceea ce a constituit o producţie denaturată şi o nefericită colaborare cu
firmele străine 41 • Unele sPcvenţe au
fost filmate la Florica, în comuna
Ştefăneşti, judeţul Argeş42.

Perioada 1930-1936 coincide cu
începuturile sonorului şi aderarea
fenomenului cinematografic la noile condiţii. în anul 1934, apare Legea fondului .naţional al cinematografiei, care marchează intervenţia
statului faţă de această artă, iar în
anul 1937, se pun bazele existenţei
unei producţii cinematografice de
stat'C3. In aceste cond~ţii a,par o serie de producţii autohtone, apreciate şi pe .ecranele piteştene: BingBang, Drama de la etajl.il ll, Când se
~prind tădiile, O noapte de pomină,
Gogulică ceferist, ale cărot regizori

.erau roin-âni : 3ean 'Mihail, .1eari
Geor:gescu, Ion 'Sahighian Şi Hor\ti
Igiroşeanu, nume de r~zonanţă în is
toria 'filmului romănesc44 .
Jn anul 1936, la Piteşti flililGţiorn111
3 cinematografe : Aquila, Lux Şi Mo
dern. Cinematograful Aquila era i11
proprietatea antreprenorului Con
stantin N. Mircea,
cinematograful
Modem în .proprietatea antr~prenoru
lui Gh. Gall, iar cinematograful Lux
în prqprietatea lui Constantin N. Mir
cea şi Haralambie Fioros (deasupr:i
se afla Cercul ofiţerilor), proprieta
rul clădirii fiind colonelul Turlesc11
din Bucureşti 4 5. Cinematograful Mo
dem se afla pe strada Şerban Vod,,
(„în dos se afla strada D-na Bălaşa")
Datorită unor condiţii improprii, ('i
nematograful
Modern este înrhi:.
temporar, începând cu luna iuli1·
1938, iar atelierul de vulcanizat d1·
lcîngă el este evacuat. O interesanl.1
situaţie statistică ne oferă documc11
tele din anul 1938, cu privire la frcl'
ventarea spectacolelor de film. As1
fel, cinematograful Modern vindea L1
un spectacol între 8 şi 210 bilell',
cinematograful Aquila, între 9 şi Hl7,
iar cinematograful Lux, între 3 -:;1
158, cel mai frecventat fiind în mlld
surprinzător, în acest an, cinemato
graful Modern 46 .
în anul 1941, proprietari ai cim·
mato~rafelor erau tot Constantin N
Mircea la Aquila, Haralambie Flo
ros la Lux şi Gh. Gall la Modern
Cel mai mare cinematograf din Pi·
teşti continuă să rămână Aquila, c11
300 de locuri {aflat în clădirea pro
prietate a Băncii Populare), Lux (situat în clt1direa a cărui pn>pr.ieta1
era moştenitorul lui Secărescu), c11
câte 200 de locuri 47 . Incepând cu 111
octombrie 1941, la cinematograful
Aquila rula filmul „Proscrisul" (Finlanda sub teroare), in folosul .răniţi
lor şi al familiilor celor ciizuţi pt'
câmpul '1e luptă 48 .
La 25 iu1le 1945 se aprobă de că-
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tre ~tlisterul Propagandei, Directiă Clhemat°*f;afi~i, .descl;liderea şi
funcţţdtiareâ cln~lnatografului Select

dih strada Odi:ttriha Bălaşa nr. 21, în

antrepriza lui Saul Rosentweig şi
Meier Marcus" 49 (care se pare că
mai fu,nctionase o scurtă perioadă şi
în anul 1~39). Apare în acest iel un
not.i cinematograf în Piteşti.
Cinematografeie funcţionau înci"1
cu multe deficienţe, datorate mai ales slabei preocupări a proprietarilor pentru asigurarea securităţii clă
dirilor în care se aflau. Astfel, la 4
iulie 1947, cinematograful Aquila, aflat acum (după noua reorganizare
a străzilor) pe strada Justiţiei nr. 2,
îşi relua actiVitatea, sub conducerea
lui Constantin N. Mircea, după câteva zile în care a fost închis din
cauza unor deficienţe all' clădirii :
focul în sobe se aprindea din sala de
spectacol, inst.alaţia electrică nu era
îngropată, ventilatoarele nu funcţio
nau. Cabina de proiecţie era de 2,50
metri lungime, 2,80 metri înălţime
şi 2,20 metri lăţime. lncepând cu 27
februarie Hl47, cinematograful ave:·
ca operator calificat pe Emil Neaguso.
La 12 iulie 1947, funcţionau în Piteşti. 4 cinematografe : Aquila, Lux,
Trianon <un nume nou între cinematografe) şi Select (de la 6 august locul foştilor antreprenori fiind luat
de Constanţa A Nicolescu)51, care
îşi relua activitatea, începând cu 3
septembrie, după ce câteva zile a
fost închis. pentru remedierea deficienţelor. Cinematograful Modem se
afla tot într-un local vechi, dar complet renovat, având o lungime de
19,30 metri, lăţimea de 'i',20 metri
şi înălţimea de 4,60 metri, cu o capacitate de 155 locuri, pe 16 rânduri, având scaune montate, confecţionate din lemn de stejar. Distanţa
între rânduri era de 40 cm, iar cabina de proiecţie av~ un cubaj de
18.480 metri cubi. In'cnis dm nriu, cinematograful Modern îşi reia activi-
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tatea, dMpă câteva luni, în luna martie 194852.
In această perioadă, 1937-1948,
cunoscută în istoria cinematografiei
româneşti vechi ca perioada intervenţiei statului in această artă, apar
noi producţii ~ filme româneşti : O
noapte de pomină, O noapte flirtunoasă, Visul linei nopţi de iarnă. Pă
durea îndrăgostiţilor53.
1ncepând cu noiembrie 1948, când
are loc naţionalizarea întreprinderilor şi mijloacelor de producţie şi difuzare a filmului, se deschide o epocă nouă în istoria cinematografiei
rom{meşti,
la început cu realizări
mai timide, iar după 1950, când are
loc reorganizarea activi tă ţii cu filmul) realizări importante. La 23 septembrie 1950 ia fiinţă intreprinderea
Cinematografică Argeş.

Din datele pe care le-am prezentat, reiese c<i perioada veche a cinematografiei rom<îneşti a fost marcată şi la Piteşti prin infiinţarea unor
('inematografe, care, la inceput mai
greu, dar pe urmă mai uşor, s-au integrat în o.tmosfera prinwi jum{1tăţi
a secolului al XX-le<1. La început apărute spontan, prin primele cinematografe ambulante din anii 19081909, din iniţiativa unor antreprenori
străini şi români, cinematografele se
integrează în viaţa cotidiană a Piteştiului, prin proiecţiile de filme în
săli specializate, începând cu 25 decembrie 1909, dat<'1 care marchează
'l.pariţia primului cinematograf de sine stătător în oraşul nostru.
După o perioadă în care au apă
mt mai multe cinematografe, mai
ales în grădini şi restaurante pentru
delectarea consumatorilor, în anul
1919 i<ţ fiinţă cinematograful Aquila, condus de Gheorghe Gall şi, mai
târziu, cinematografele Lux şi Modern, toate aflate în plin centrul oraşului, cinema~grafe care au contribuit la recre~rea populaţiei oraşului. După apariţia unor acte nor-
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mative privind activitatea cu filmul,
cinematografele au contribuit într-o
oarecare măsură la înarmarea spectatorilor cu o serie de cunoştinţe tehnice, ştiinţifice, culturale şi sportive, mai ales prin jurnalele care se
proiectau înaintea filmelor. Totuşi,
în această pritnă epocă a cinematografiei româneşti, filmul n-a avut o
contribuţie deosebită la educarea patriotică a spectatorilor, deoarece producţiile româneşti bune au fost des-

tul de puţine la număr, iar sălile de
cinematograf erau neîncăpătoare şi
lipsite de condiţiile tehnice de astăzi. Trebuie să subliniem însă numărul marc al cinematografelor piteştene în perioada interbelică <4),
faţc"1 de numărul mai mic al locwitorilor oraşului, în raport cu alte oraşe
ale României, ceea ce denotă preocuparea unor întreprinzători localnici pentru arta cinematografică.
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Resume
L'auteur se propose de presenter
Ies principales etapes de developpement de la dnematographie â Piteşti.
Tout d'abord le cinematographe a
eu le r6le d'amuser le public dans
le cadre du spectacle de cirque, en

devenant, vers l'annee 1909, un etablissement publiqme independent.
Les premiers cinematografhes de Piteşti (Aquila, Modern et Trianon) ont
contribue au developpement et â l'education du public.
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- Radu de la Afumaţi (1522 - 1523,
1524 - 1525, 1525 - 1529) va duce lupte
aprige de apărare a ţării, ameninţată
de Semilună. El şi-a găsit însă răgaz
şi pentru desăvârşirea lucrărilor de
finisaj şi împodobire la biserică, care
fusese sfinţită în pripă de Neagoe.
spre a-i deveni necropolă. Ca apoi,
d'1pă o viaţă zbuciumată, viteazul
domnitor Radu de la Afumaţi să
moară prin tăierea capului pe pragul
Bisericii Cetăţuia din apropiere de
Râmnicu Vâlcea ; acelaşi sfârşit tragic 1-a avut şi fiul, o· dată cu tatăl,
smulşi împreună de boieri, chiar de
la sfânta slujbă din vinerea Paştelui,
1529. Boierii trădători îşi răzbunau
veninurile pe domnitorul patriot şi
curajos.
Biserica episcopală de la Argeş s-a
făcut în forma arhitectonică a Răsă
ritului, bizantină, dar într-o nouă
viziune, faţă de cea străveche, neschimbată, de la Iustinian încoace,
adică în chip de cruce saw treflă. Decoraţia din afară, dăltuită în piatră
de Albeşti de către meşteri din Gruzia şi alte părţi ale Orienbdui Mijlociu, cum şi de către pietrari români,
dau farmecul de neimitat al edificiului ecleziastic, care a uimit şi uimeşte
l•mea.
Căzută în rwnă, biserica s-a refă
cut de câteva ori, dar la sfârşitul secolului XIX: era ameninţată de nă
rl!lire. S-a luat hotărârea restaurării,
în 1873, de către ministr11l de atunci
al Cultelor şi Instrucţimnii Publice
Generalul Cristian Tell, gorjan
după tată şi târgujian prin căsătoria
cu Tarsiţa Ştefănescu. Cum ştim, Tell
a fost um.11 din capii Revoluţiei de
la 1848. Regele Carol a acceptat prop11nerea, revenind asl!lpra hotărârii
ce o luase mai înainte, de a dărâma
monamentul. Au fost invitaţi la Bncureşti, spre conscltare, ascpra restaurării, doi rencmiţi arhitecţi francezi : Violet - Le Duc şi Bando, care
au examinat constnacţia în amănunt
şi au înaintat .forurilor de resort un

raport detaliat; tot ei au recomandai
pentru lucrările de restaurare pe elt·
vui lor Emil Andre Lecomte du Nouy
(1844 - 1914) din Paris. El a sosit i;1
ţară în 1875 şi s-a instalat la Curtl„1
de Argeş, într-o casă modestă din sa
tul apropiat de biserică - Flămţu1
zeşti. A elaborat planLJrile şi a des
chis şantierul, angajând printre alţi
lucrători pe .ţf. Gavrilescu şi Nae Z11
gravuL Episcop de Argeş era !osii
Naniescu, urmat în 1876 de Ghenadie II Petrescu, care a păstorit pâni1
în 1886, conducând din partea guvC'r
nului lucrările. In aceeaşi perioada
constrblieşte şi clădirea Seminarult1i
teologic. Pe urmă este promovat mi·
tropolit primat al Dngro-Vlahiei.
Ghenadie a fost prieten cu C. Do
brescu-Argeş şi a prezidat festivită
ţile de la Muşăteşti, de inauguran·
a Tipografiei şi ,,Gazetei ţăranilor"
(1894), iar deputatul de Argeş i-a luat
apărarea în Parlament, când mitropo
litul fusese caterisit din slujbă. Şi tot
despre Ghenadie II Petrescu ar mnl
trebwi spus că a fost un cărturar dt>
seamă ~i un talentat publicist. El a
adus aici clopotele de la Cozia.
Cum, potrivit contractului cu guvernul român, Lecomte du Nouy nu
locuia în ţară decât trei hani pe an.
arhitectul a reuşit, în urma unor stă
ruitoare eforturi, să-l angajeze ca şef
de şantier, la lucrările de restaural'C'
a bisericii, pe inginerul Petrescu, mare capacitate tehnică. Petrescu deve
nise cunoscMt după construirea podu
lui de fier de peste Olt, la Râmnicu
Vâlcea, şi realizase câteva construcţii
de căi ferate din zona Regionalei
C.F.R. Craiova, partea cca mai importantă a creaţiei sale fiind linia
Piteşti - Slatina.
Lmcrările de restaurare se desfăşoa
ră neîntrerupt, chiar şi în anii Răz
bolnlui de neatârnare (1877 - 1878),
până în 1881. Târnosirea Bisericii
eplscopaJe din Curtea de Argeş, s-a
făcut în 1R86 cu mari festivităţi, şi
zile în şir cu slujbe religioase şi ma-
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artistice laice, cu discursuri terului Manole, făcată, ca şi pictura
militare, toate desfăşurân din interiorul mănăstirii, de Jan Ledu-se sub îndrumarea episcopului comte du Nol!ly, fratele arhitectului.
Ghenadie II Petrescu, iar din partea
Recunoaşterea valorii artistice c
guvernului, de primul ministru I. C. restauratorilor şi constructorilor lui
Brătianu. S-au adus elogii monumenLecomte du Nouy şi-au găsit expresia
tului, cu frumuseţea lui inegalabilă, cea mai concludentă în instituirea
iar garda de onoare din garnizoana premiului academic „Lecomte du
flliteşti a dat onorurile militare suNouy", ca înaltă distincţie ce se acorveranului şi guvernului, sub coman- dă artiştilor plastici pentru merite
da coloneh:1lui, ulterior general, Au- deosebite. Unul dintre laureaţii acesgust Gorjan, scriitor şi autor de ma- tui premiu, pe care îl cunoaştem, Pste
nuale de geografie. August Gorjan a pictorul Iosif Keber din Târgu - Jiu.
fost întâiul comandant al Regimen- Şi n-am putea încheia această poveste
tului 4 Argeş, constituit în 1874 ca a noastră despre Lecomte du Nouy,
batalion şi acoperit de glorie la 1877. fără să amintim că el a salvat de la
Oratorii au vorbit câte-n lună şi-n prăbuşire şi Biserica Domnească Sf.
stele, dar n-au rostit nici un cuvcînt Nicolae din Curtea de Argeş, care
la adresa arhitectului Lecomte du urma să fie dărâmată tot din ordinul
Nouy, care se afla printre personali- lui Carol I. Proptelele pentru susţi-,
tăţile de vază de la marea sărbătoa
nerea cupolelor şi zidurilor interioare ; fusese uitat cu totul. Mai pc ur- re puse de francez au ţinut în picioamă, Titu Maiorescu, Dimitrie Sturza,
rC' edificiul până la începerea restau-.
I-au criticat pentru excesiva încărc<i rării ce s-a făcut de arhitectul Certură arhitectonică a bisericii. Şi ne
chez, în anii 1914 - 1921. Emil Andre
întrebăm noi, acum, şi credem că s-au
Lecomtc du Nouy şi-a depus crucea,
întrebat şi alţii care au cât de cât cum singur spune, în 1914. în cimicunoştinţe de artă, ce-or fi făcut în
tirul Bolniţa din Curtea de Argeş,
cei şapte ani, c<ît s-au desfăşurat lu- atunci când dalta şi ciocanul, mistria
crările de restaurare, miniştri Culteşi pensula intraseră în acţhmea de
lor : Titu Maiorescu, V. Boerescu, G. salvare a monumentului mediC'val al
Chiţu, P.S. Aurelian, V.A. Urechia
Basarabilor. In interior, pictura bişi Dimitrie Sturza, mai cu seamă
zantină era scoasă la lumină de sub
Sturza care a urmărit în mod special
straturi de picturi suprapuse, de erulucrările,
de n-au văzut ,,falsurile"
ditul pictor gorjan Dlimitru Norocea
francezului ? Şi de atunci încoace. din Bolbaş, şcolit în Italia şi la Munîn peste 100 de ani, milioanele de vitele Athos.
zitatori de toate pregătirile intelecEcouri stinse, autorul acestei schituale - români şi străini -, a fost
te de tablou a mai auzit. La întâlnivreunul să nu-şi fi exprimat admira~ea cu arhitectul - pictor Radu Costin
ţia, unii chiar până la extaz, faţă de
Petrescu, fiul celebrulmi pictor şi proaceastă mare şi unică bijuterie, penfesor universitar Costin Petrescu,
tru edificarea şi restaurarea căreia realizatorul „Marii fresce a neamus-au depus osârdii şi suflet de-a lun- lui" de la Ateneul Român (1934gul unor secole întregi, talent şi răb 1938), ne-a sp1!1s: „Noi, artiştii plastici,
dare, ambiţie creatoare şi nesfârşită nu-l agream pe Lecomte du Notiy,
imaginaţie ? ['ot Lecomte du Nouy a
fiindcă a dat o viziune occidentală
construit din temelie Capela şi PalaMănăstirii Argeşului". Iar cu prilejul
tul EpiscopRl, pe locul caselor mănăs
prezenţei noastre şi a pictorului Vatireşti arse,
~i a Paraclisului care
sile Ivănescu, la cimitirul de la Bolalluposteşte, în frescă, legenda mL•şniţa, ca să vedem mormJntul marehttp://cimec.ro
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Jui arhitect francez şi prieten al rornânila.r," un preot ·ne-a întristat prin
vocea ii.ii irascibilă Şi ameninţătoare :
,,Ar trebui scos de, aici Lecomte du
.Nouy ; el a stricat biserica lui Neagoe Basarab, zidind-o din nou după
gusturile fui franţuzeşti, exaltate•.
;„Cum vă explicaţi atunci. l-am interpelat noi, că atâta lume admi,ră de
peşte un veac acest măreţ monmnent''·
PreotHl n-a dat un răspuns posibil de
luat în consid.eraţie.
·
Am avuţ p~ilejul, acum vreo 25 de
ani, să însoţe.sc o delega,ţie de ziarişti
latino-americani din Chile, Argentina şi Cuba, în vizita ce o făceau la
CurtC'a de Argeş. Ne-a intrat os prin
os, o zi întreagă cât s-au învârtit jurnaliştii pe lângă mânăstiri;', ~otogra
fiind-o din toate unghiurile şi ţinân
d-o tot în exclamaţii de mirare şi admirare, de încântare şi elogiere a
acestei bijuterii de aur dP pe pămân
tul românesc.
Operă de mare artă, de la structura zidurilor până la superba bogăţie
a dantelăriei în piatră, a brâurilor şi
rozetelor, ancadramentelor ferestrelor, cupolelor şi turlelor, şi a altor
elemente decorative, până la zestrea
interioară atcît de fascinantă.
Am dori sc"1 subliniem încă un moment din viaţa şi activitatea în România a lui Lecomte du Nouy, prin
care să adpcem inc;\ o lumin<'l asupra
unui om de geniu : rl'laţiile cu personalităţi ale culturii de la noi. Astfel, în 1875, cfmd parizianul descindea la Curtea de Argeş. îl întâlnea
a1c1 pe doctorul Nicolae Russel (18501930), venit din Statele Unite ale
Am~ricii. Era din Ucraina şi emigrase ·din pricina persecuţiilor Ohranei
ţariste, pentru ideile lui socialiste.
Găsise la noi pc alt ucrainean Constantin Dobrogeanu - Gherea - .
confrate de idei şi lupte pentru propagarea socialismului. Pe uşa cabinetul oi său medical, deschis la Curtea

de

Argeş,

Nicolae Russel scrisese, ca

să facă iinpre~ie : "l)o<;tor arrţerican",

sub numele său. Le.comte du Nouy,
care nuţrea şi e~ idei socialiste fouricriste sau saintsimoniste, se împrit>
teneşte repede cu „americanul" din
Rusia, expulzat în 18~1 şi ajuns în
Hawai, ca pe u.rmă să peregrinez<•
prin Japonia, ca să-şi sfârşească zbuciumata-i viaţă în China. S-a ataşat

de

~~l şJ ~ecomte

du Nomy

şi

doc-

torul Nicolae Codreanu (1850~1878),
zis şi Zwbcu, basarabean de origirn•
şi medic la plasa Costeşti de Argeş.
Nucleul acestor tineri a încercat sr1
răspândească teoria marxistă în Argeş, dar condiţiile de aici n-au îngă
duit acţiunea, şi mai cu seamă prezenţa trupelor ruseşti în ţar<), care
participau la ră;,:boiul din sudul Dunării, în anii 1877 - 1878, au. aniJ:iilat
eforturile celor trei. Doctorul Nicolae
Codreanu era prea oct.ipat, ca medic
voluntar la spitalul de campanie din
Piteşti, cu îngrijirea răniţilor din
luptele pentru independenţa ţării ; iar
Nicolae Russel se temea de jandarmeria de front rusească, să nu-l prindă şi să-l deporteze în Siberia, cum a
păţit C Dobrogeanu - Ghcrea.
La activitatea secretă a cercului
sociafr;t de la Bucureşti, participa,
alături de N. Russel, N. Codreanu, C.
Dobrogeanu - Gherea şi alţi militanţi,
precum inginerul Alexandru Silviu
Truşcă, brigadier silvic la Gorj, venit
de la Ploieşti în 1878. El, împreună
cu profesorii de la şcoala normală din
Târgu - Jiu şi cu participarea unor
meseriaşi, pusese bazele cercului socialist „Progresul", din urbea de pe
Malurile Jiului de sus, în vara sau
în toamna aceluiaşi an, 18.78. Purta
o întinsă corespondenţă cu dr. Nicolae Codreanu în care-l informa asupra activităţii cercului şi-şi exprima
dorinţa găsirii unor modalităţi pentru
înfiinţarea unei biblioteci şi scoate-
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rea unei gazete la Bucureşti, care să
se intituleze „Economia" sau altfel.
Pe neaşteptate, însă. a survenit
moartea tânărului doctor N. Codreanu, tot în 1878. Se îmbolnăvise de
rebră tifoidă şi zăcuse în locuinţa din
Curtea de Argeş a dr. N. Russel, care
ii acordase toate îngrijirile şi mediC'aţiile posibile pentru vremea aceea.
N. Codreanu se stinsese la vârsta de
28 de ani, apucând totuşi să-şi exprime dorinţa de a nu fi îngropat cu
slujbă religioasă, fiindcă nu crezuse
în asemenea manifestări. Cu toate
acestea, autorităţile arg~ene n-au îngăduit înmormântarea laică, ci au
obligat preoţii din localitate să-l duc<i
la locul de veci în c{mtări t{mguitoare, încălcându-se dorinţa defunctului.
Cortegiul a fost numeros, dar împrăştiat de forţele de ordine din pricina revoltei de protest a participanţilor. S-a dus vestea în toată ţara despre busculadele de la înmormântarea doctorului Codreanu; îna,inte de
a se pune în mişcare cortegiul, Emil
Andre şi Jan Lecomte du Nouy i-au
schiţat în câteva trăsături de creion
chipul în profil, culcat. Tot ei l-au
pictat într-un frumos tablou, fie înainte de moarte fie după ce a decedat,
luând ca model vreo fotografie. Din
aceste două lucrări publicate îl cunoaştem pe tc"mi'1rul şi energicul medic socialist Nicolae Codreanu.
Indrăgind locurile de legendă ale
Argeşului, Emil Andre Lecornte du
Nouy a continuat să lucreze în ţară
şi să vieţuiască la Curtea de Argeş.
Mai în tinereţl',când restaura mănăs
tirea, a intervenit în viaţa lui şi o
idilă. Aleasa inimii fusese Elena Manolescu. fiica subchirurgului Manole,
la rândul lui fiul lui Nicolae Popescu
pitaru din Muşilteşti. Intre timp, plecând la Paris pentru rezolvarea unor
chestiuni personale, se întorsese repede, aducând: cu el o valoroasă pictură, reprezentând-o pe zeiţa fecioară
Diana, odihnindu-se după vânătoare,
cu arcul s1ăbit şi tolba cu săgeţi ală-
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turi, în supravegherea câineh:li l;fe
I-a fost dăruit Elenei Manolescu in ziua nunţii ei, ca sem.n al
iubirii francezului pentru românca
argeşeană. La căsătoria Elenei cu Emil Andre se împotrivise tatăl ei şi
o măritase cu sila cu Iliescu Costea.
Dar francezul, cu sensibilitatea lui
nativă şi cavalerismul său gallc,
ii
prezentase Elenei, o dată cu tabloul
şi omagiile sale, fără ca gestul să tulbure nunta, ci doar s1:1fletul miresei.
Ca să împiedice mariajul, tatăl Elenei şi sora ei Ecaterina, au oprit orice corespondenţă a celor doi printr~un
aranjament la poştă, ceea ce a produs o duşmănie pe viaţă între cele
două surori. Chiar Ecaterina se mări
tase şi ea la T<irgovişte, Elena rămă
sese la Curtea de Argeş, însă cele
doi.iă inimi au tresărit necontenit la
amintirea francezului, care-şi alesese
România ca a doua patrie.
Elena şi Costea Iliescu a,u stăpânit
casa de la Curtea de Argeş, în care
se născuseră ca fiice ale lui Manole,
doctorul fără diplon:iă,al cincilea copil al lui Manole Popescu pitarul di;n
Muşăteşti. Casa fusese ridiCatâ de N.
Popescu, în tinereţea sa, aprdape adolescentă, pe la 1Ş18-1.$19. Venise
la Curtea de Argeş de la Cerneţi-Me
hedi nţi, adus de Tudor VladimireS.cli
pentru a-i servi ca grămătic: ÎI) can~
cclarif' şi fecior în casă lui narion
episcopul. Tradiţia orală localii ne
spune că în această casă ar fi poposit în două rânduri Tudor Vladimirescu, în 1819-1820, întâlnindu-se cu
Ilarion. Casa lui N. Popescu a dăinuit
până de curând, când din motive de
sistematizare a fost demolată, pentru a face loc clădirii restaurantului
„Capra", în acelaşi stil ţărănesc. Inainte însă de dispariţja casei vechi,
cunoscutul pictor Vasile Ivănescm,
care o privise din copilărie din prispa
casei sale de pe dealul Sân Nicoară,
peste Valea Doamnei, în jos, a imortalizat-o într-un reuşit tablou, cu gră
dina ei scăldată in verdeaţă şi soare_
vânătoare.
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Valoarea documentară a picturii este
dată şi de fotocopia mărită a tabloului, şi pusă în vitrină dedicată Revoluţiei de la 1821, în Muzeul orăşenesc Curtea dP Argeş.

Mă cheamă să mă taie. boierule, îi răspunse N.
cei dacă era să vă taie, vă

F11
Po
pescu,
ti1ioi
din capul locului". (Vezi nota 2 de J.1
pag. 209, C. D. Ariccscu : „Istoria n·
Dintre descendenţii Elenei Mano- voluţiunii române de la 1821", Ed. Ti
lescu, căsătorihi Costea Iliescu, se a- pografiei române G. Chiţu şi I. Tl·
odorian, Craiova, 1874, val. 1, Bibl1
flă la Târgu-Jiu Ioan Iliescu, conductor arhitect şi constructor, care prin oteca Academiei, II. 100243).
admirabilă osc"trdie a realizat arborele
O dovadă concludentă asupra ori
genealogic al lui Nicolae Popescu, el ginii mehedinţene a lui Nicolae Po
însuşi fiind o ramură în linie femipescu ar fi şi stabilirea la Muş[1te~ti.
nină a acc•stui oltean devenit argc.·după bătiilia de la Drăgă~ani clin 2'1
şean. Dintr-o scrisoare a lui Ioan Ilimai - 7 iunie 1821, a celor trei pan
escu spicuim d1teva rânduri edifica- duri clin Mehedinţi : Grigore. Oprl' 1
toare : „Cadoul de nuntă (al bunicii) şi Zamfir. fiii lui Toader, care se ade la Andre Lecomte du Nouy, în aflaseră în timpul RevoluţiPi in prea i
nul 1886, (... ) cu care urma să se că ma grămăticului. Din Tab[tra de L1
sătorească, dar părinţii au forţat-o să
Cotroceni, Tudor Vladimirescu îl tri
se mărite cu Costea Iliescu, a rămas misese pe Ilarion la Congresul de J;i
în familia noastră, ca un simbol de Laibach, spre a expune Sfintei Ali
preţ al unei idile de mare sensibilianţe ţelurile revoluţiei din Tara Rotate. Tabloul are 1,60 m liiţime şi
mâneasci1 şi a obţine de la· împăra
0,90 m înălţime. El a fost adus din
ţii marilor puteri europene sprijin :
Franţa, unde Lecomte plecase pentru
ceea ce nu este posibil, întrucât Sfc"ina-şi lichida totul, în scopul stabilirii
ta Alianţă îşi stabilise ca obiectiv e
la OJrtea de Argeş. Din cele spuse
senţial înăbuşirea oricărei miscări rela înmormântarea lui, a reieşit c[1 tavoluţionarc>. Pe !Ungă episcop fusese
ataşat şi Nicolae Popescu. Cei doi îmbloul nu e făcut de el, dar ca este
puternici ţi au rămas însa la Braşov,
o lucrare de valoare. Am fost atenunde abia ajunseseră, când au aflat
ţionat de pictorul Iosif Kebler că pardespre asasinarea domnului Tudor de
tea de jos a tabloului a fost tăiată
către eterişti şi ocuparea ţării de oş
(probabil semnătura). De cinP, de
tile
otomane. Episcopul a rămas acând, de ce ? Am mai preciza, încă
colo, iar N. Popescu s-a întors în ţa
o dată, că bunicul Elenei Manolescură, stabilindu-se definitiv
Ia MuşăIliescu a fost Nicolae PopC'scu pitaru
( 1801-1876), grămăticul episcopului teşti. A avut opt copii, din care sunt
·narion al Argeşului, boier de condi- bine cunoscuţi Popa Dincă. întemeietoul şcolii din Muşăteşti la 1836 :
ţie ele mijloc. A participat la RevoToma.
revoluţionar de la 1848, îmluţia de la 1821 ca scriitor de acte
preună
cu fratele său Popa Dincă :
în Tabăra Adunării Norodului de la
Anastasia,
Pătru, şi cel rnai mic cum
Cotroceni, la Tab[trii, pe boierul Niarătarăm înainte, Manole, cu ~tudii
de Petrache Poenaru ~i C>piscopul Ilaîn medicină la Viena. Acesta din urrion. A fost trimis de Tudor Vladimă,
neluându-şi
diploma de medic
mirescu într-o zi, cum singti!r poveschirurg, la venirea acasă i-a pricinuit
1.t •şte lui C. D. Aricescu, să invite la
tatălui său o mare supărare, care a
Cotroceni,·· la Tabără, pe boierul Ni- mers p<1n:l la desmoştenire şi interziccl.1e Filipesc11. Acesta, îng<ilbenit de cerea de a-i purta numele. Aşa s-a
fric;-1, îi zi~;" 0:: .1;:n1mat hi N. Popesfăcut că subchirurgul de Ia Curtea
cu: -

liniştit,

1
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~· Argeş din Manole, a devenit Ma1iokscu. Din neamul Manolescu, Ele11a, fiica, devenită Iliescu prin căsă
lorie, s-a născut şi Anastasie Iliescu,
profesor de caligrafie şi desen la Pi,„~ti. pictor, grafician şi ih!lstrator de
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manuale şcolare. A murit tânăr, prin
1930, dar a lăsat câteva lucrări de valoare, unele dintre ele - 10 tablouri
ale foştilor directori ai Liceului Bră
tianu - se află astăzi în muzeul
şcolii.

Resume
L'Argeş

historique est evoque a-

vro ardeur par l'auteur. Depuis de

- tout dans une description emouvante.

,·elebre monastere, aux personalites
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PREOCUPARI ALE PNOll INTELECTUALI MUSCELENI
PRIVIND DEZVOLTAREA MUZEOGRAFIEl
IN PERIOADA INTERBELICA
FLORENŢJN.Jl

COJ()CJ\RU
NICOLINA COMAN

Numeroase pagini de istoria cul- număr de odoare, cărţi vechi, acte $i
turii, întocmite pe plan local sau la mobilier artistic sculptat, provenite
scară naţională, au relevat prezenţa
nu numai de la mănăstire ci şi de la
intelectualilor musceleni în făurirea alte .biserici din oraş şi judeţ" 2 ). Tot
unor acte de certă valoare spiritwală. în această monografie autorul mai
Cu toate acestea, preocupările lo- menţiona existenţa în Câmpulungcale de natură muzeistică nu au fost Muscel a unui mic muzeu la Biserica
suficient integrate în câmpul cunoaş Fundeni, muzeul particular al doctoterii, lipsind pe de o parte fenomenul
rului dentist Gheorghe P. Macatovici,
cultural de un interesant aspect, al precwm şi colecţiile particulare ale
activităţii desfăşurate pe tărâmul ujudecătorului Dan Grigorescu, ale genor aşez<1minte - cum le spune Ni- neralului Teodor Nicolau şi ale arhicolae Iorga - „de folos adevărat, in- tectului Dumitru Ionescu - Berechet.
stituţii de solidaritate naţională", iar
Capitolul respectiv se încheia cu o
pe de alta, istoria muzeografiei de u- pledoarie pentru „un muzeu central
nele detalii şi concepţii valoroase pro- la Prefectură sau în alt local, care să
movate aici, în perioada interbelică. coprindă şi numai o parte din obiecSocotim util, să amintim înainte de tele din colecţiile de mai sus, ar fi de
analiza unor mărturii noi ce scot din cel mai mare folos şi un admirabil
anonimat o meritorie strădanie cul- mijloc educativ, nu numai pentru oruturală, prezenţa instituţiei muzeale
şeni, ci şi pentru orice alt vizitatcir"3).
într-o serie de studii sau referiri doUlterior, Revista muzeelor nr. 3, din
cumentare.
1964, publiia un articol sub titJul .Jh:
Constantin Rădulescu - C-Ddin men- semnări despre muzeele din regiunea
Argeş", reliefând informativ că „diti
ţioria lapidar încă dih 1925 în monografia „Câmpulungul Mllsceh1lul", cele 12 unităţi muzeale existente,
existenţa unui muzeu la Biserica Fundoar. 3 îşi au începuturile dincolo de
deni „întocmit prin stăruinţa preotu- limitele c;elot 20 ani" 4 ), Câtnpulung~
lui. Gh. Moisescu" 1), iar preotl.11 .Ioan Muscel, Curtea de Argeş şi Topoloveni, fără a fi menţionat Şi cel· din
Răuţescu in capitolul VII „Invăţ~~ân
tul" din monografia istorică \;qmpu- Piteşti.
lu~ul-Muşcel, r~leva muzeele ora,Problema datării muzeului din
şului, ·vorbind de „.cel dintâi muzeu
Câmpulung este lămurită în textele
întemeiat după 1920 în casele dom- a qouă comunicări, prima semnată d~
Gheorgh~ Pîrnuţă, · ~Preocupări mun~ti de lângă Mănăstirea Negr.y Vodă.", muzeu ce
„avea un interesant zeistice în secolul al XIX-lea în Cârnhttp://cimec.ro
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pulung - Muscel", iar cea de a doua al judeţului şi al oraşului Câmpulung
de Octavian Onea în anul - prima capitală a Ţărei, (cum şi-o
1981 sub titlul „Un raport al lui To- doreau muscelenii), poziţia geograficilescu privitor la înfiinţarea muze- că cu frumoşii munţi şi coline. portul
ului din Câmpulung - Muscel" 5) din românesc păstrat mai bine ca oriun ·
care reiese cu certitudine funcţiona de, graiul dulce şi obiceiurik frumoa·
se străbune" 7).
rea muzeului din anul 1889.
O serie de documente aflate în
Pe acest fundament solid de patri
Fondul Prefecturii judeţului Muscel, otism, desprindem concepţia muzeone-au permis relevarea unor aspecte grafică a grupului de intelectuali fon·
privind interesul manifestat de o se- datori ai muzeului, diversificat în !l
rie de intelectuali ce au activat în secţiuni : I, - secţia istorică naţiona
perioada interbelică, pentru inchega- lă, sub conducerea profesorului Şap
rea muzeului mixt, de tip judeţean, caliu, secondat de toţi profesorii de
văzut într-o concepţie şi astăzi demistorie din localitate ; II - secţia is
nă de actualizare.
torică - bisericească, condusă de preoPrin convocarea 7237, din 13 septul Ioan Răuţescu din Dragoslavele ;
tembrie 1930, preotul Mănescu, pre- III - secţia etnografică sub conduşe<lintele Delegaţiei judeţene Muscel,
cerea domnilor Mihail Ionescu, I. Ni·
colaescu - Bugheanu, D. Ionescu - Beinvită la consfătuirea de la Prefectură, nominalizaţi, 30 intelectuali de
rechet şi Alexandru Popescu ; IV seamă ai oraşului, pentru „a îndeplini
secţia arheologică - numismatică conuna din datoriile în calitate de mus- dusă de profesorul Tache Băjan : V
celeni, muzeul judeţului "6).
- secţia ştiinţelor naturale, cu subLa consfătuirea care a avut loc în
secţii le de zoologie şi botanică, avânziua de 23 septembrie, printre inte- du-i ca reprezentanţi pe dr. P. Grelectualii convocaţi au fost prezenţi : culescu, dr. Gebeleanu, dr. Grigoriu,
dr. Hariton Machelarie, dr. George farmacistul Gabriel Dimitriu.. I. C.
Ulieru, farrnacistul Gabriel Dimitriu, Marinescu, secondaţi de profesorii de
profesorul Dumitru Băjan, Sevasta ştiinţele naturale din localitate ; VI
Stavarache - - directoarea Şcolii de
- secţia economică-industrială, sub
fete, profesorul I. Antonescu -· diconducerea domnilor I. Ghică Atarectorul Liceului ,.Dinicu Golescu",
nasiu, Andreescu şi Dudău : VII profesorul N. Stroe - directorul Şco
secţia rnilitară, condusă de colonelul
lii miniere, profesorul Mitu, învăţă
Grecescu şi colonelul Angheleanu :
torul Nicolae Sachelarie din TopoloVIII - secţia culturală, condusă dl'
veni, I. Nicolaescu - Măţău - inspecinspectorii şcolari I. Nicolaescu - M[1tor şcolar, I. Vijelie - revizor şcolar,
ţău, Moise Marinescu şi I. Vijelie, seBucur Patraulca - prim procuror al
condaţi de învăţătorii din judeţ ; IX
judeţului, Dern. Vlădescu prefec- secţia medicală, condusă de medicii
tul judeţului, N. Angelescu - preşe
Hariton Machelarie şi George Ulieru.
dintele Comisiei de agricultură, preoTot acum se formează şi comitetul
ţii Ioan Răuţescu şi Alexandru Pode conducere al muzeului, din conpescu, inginerul Matei Drăghiceanu,
ducătorii secţiilor, subordonaţi preşC'
Nichita Dragomirescu, pictorul N. dintelui Delegaţiei judeţene Muscel.
Grant, Maria Golescu şi alţii.
care elaborează statutul de funcţio
In cadrul pri:mei consfătuiri s-a pre- nare, unde sunt menţionaţi paramegătit schema organizatorică a muzeutrii de bază privind existenţa institu11!1i de tip judeţean, care avea ca funţiei.
dament „conştiinţa trecutului istoric
Conform aceluiaşi docurnent se stapublicată
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bileşte : înfiinţarea ml!lzeului de tip
judeţean cu sediul la Prefectură (până la terminarea palatului administrativ şi până la construirea unui local propriu), cu fonduri de la judeţ
şi donaţii benevole.

Incă de la constituire, comitetul de
conducc•re a acţionat concret pentru
strângerea colecţiilor.
Ion Nicolaescu - Măţău, în calitate
de membru în conducerea secţiei culturale, publică în revista ••Muscelul
nostru", din octombrie 1930, un impresionant articol de fond intitulat
„Muzeul judeţului Muscel", prin care
făcea un apel călduros la învăţători.
preoţi, profesori, doctori, militari, magistraţi, de a trimite pentru muwu
obiede, obligfmdu-se pt'ntru stimularea donatorilor, la popularizarea lunară a listelor de nume şi obiecte donate. In acelaşi timp, donatorii erau
asiguraţi prin intermediul revistei c{1
numele lor, veşnic vor rămâne înscrise în inventarele muzeului.
Membrii comitetului de conducen'
şi-au unit eforturile, coordonând cu
pricepere acţiuni de colectare sistematică, popularizând prin toate mijloacele ideea muzeului, trezind orgoliul posesorilor de obiecte. In acest
sens, Alexandru Popescu milita pentru înfiinţarea unei „cărţi de aur a
donatorilor", populariz<înd ideea muzeului şi în cadrul serbărilor studenţeşti, iar profesorul Cristescu vedt>a
ca metodă de lucru, asocierea la recensământul care se făcea anual la
sate. In acest sens, propunea înregistrarea unor mărturii istorice şi etnografice în documentek de recensă
mânt pentru a fi cunoscuto şi ocrotite. O altă latură a concepţiei sale viza şi strângerea monografiilor comunelor din judeţ şi întocmirea grabnică a „unui ghid al Jt1deţului Muscel"
care să poată aduce un venit real
muzeului.
Este demn de remarcat şi faptul cZ1
în jurul acţiunii de colectare - aici
fiind vorba dl' o colectare sistematică

'
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- ce urma să se dcsf ăşoare în terer.,
în contact direct cu realitatea, iniţia
torii au cooptat în echipele de lucru
şi fotografi amatori pentru filmarea
jocurilor naţionale, a costumelor
populare şi a altor materiale&).
In activitatea de depistare a obiectelor trebuincioase muzeului, reprezentanţii conducerii au solicitat sprijinul, la 15 martie 1933, unui alt fiu
al judeţului, l.C. Petrescu din Rădeşti.
solicitându-i 200 formulare pentru
consemnarea unitară a datelor necesare pentru monografiile satelor şi
comunelor.
Principala direcţie în care s-a acţionat şi în cadrul secţiei de istorie
- considerată ramura cca mai importantă a muzeului, a fost sporirea patrimoniului.
Relevăm pe această linie o interesantă corespondenţă privind înaintarea către Prefectură a obiectelor descoperite în mormintele din satul Cetăţenii din Deal, pe locul numit •.la
Cruce", în grădina localnicului Iosif
Hoinaru, o parte dintr-un maxilar şi
o parte dintr -un craniu, descoperite
în iunie 1930, un vas în formă de
candelă, desenat cu linii în zigzaguri,
lucrat din argilă nearsă, măseaua de
cal descoperită în iunie 1929. precum
şi fotografia mormântului făcută de
I. Nicolaescu - Bugheanu9). Obiectele
provenind din săpăturile de pământ
efectuate în muchia dealului din Cetăţeni, făcând parte din inventarul a
patru morminte> îmbrăcate în lespezi,
prezentând interes ştiinţific deosebit,
au reclamat intervenţia urgentă a directorului Muzeului de antichităţi din
Bucureşti, respectiv a profesorului I.
Andrieşcscu care a recomandat încetarea urgentă a lucrărilor, precum şi
păstrarea şi conservarea obiectelor
respective în conformitate cu prevederile legii, fapt decis pe plan local.
1n acelaşi timp, se acorda atenţia
cuvenită studierii documentelor, crucilor, costumelor şi stampelor ce se
aflau răspândite prin judeţ. Preotul
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N. Mănescu recomanda tuturor preoţilor din judeţ copierea ii:iscri pţiilor
de pe cruci cu praf de cărbune, pentru a putea fi stu_diate Şi acasă.
Grija pentru sporirea colecţiilor
muzeului s-a manifestat şi în cadrul
secţiunii bisericeşti. Preotul Ioan Ră
uţescu, în anul 1930, insista la J refect'ura Muscel pentru intervenţia acesteia la Mitropolie „ca preoţii bisericilor să poată avea încuviinţarea de
a încredinţa o parte din relicvele trecutului, secţiunii bisericeşti. de pe lângă muzeu". Argumentele sale erau
convingătoare în acest sens : „trecutul religios al judeţului nostru cu biserici, cruci şi mănăstiri vechi, cu iPrarhi distinşi, ca episcopul de Buzău,
Grigorie şi mitropolitul Daniil al Ungro - Vlahiei, cu tipografia de pe lângă Mănăstirea Câmpulung şi cu mili
domneşti din venitul vămii Rucăr şi
Dragoslavele pentru ortodoxii din
Ardeal, merită cât mai mult cunoscut, atât de generaţia actuală, cât şi
de cele viitoare " 10 ), fapt ce a determinat două intervenţii ale prefectului
la Mitropolie.
ln urma acestor acţiuni stăruitoare,
au fost certificate o serie întreag{t d~
documnetaţii şi donaţii.

Ln 9 dccembde 1930, Mihail Ionescu oferea muzeului o colecţie de owl
încondeiate, jar profesorul Mitu, un
tablou al erelor geologice, în care era
încadrat şi judeţul Muscel. Tot în
acel an, la 8 decembrie, preotul Ioan
Răuţescu depunea în urma deplcisării
la Mănăstirea Aninoasa. o arhiv{1 fotografică reprezentcîr1d : clopotniţa,
pridvorul, pisania, bucătăria şi fosta
brutărie. La puţin timp, documentf'le
de arhivă consemnau donaţia farmacistului Gabriel Dimitri11, constituită într-un ~herbariu de 50 planşe
cu specii de plante din judeţul Muscel, herborisate de mine".
,
Tot pentru creş.tei:ea col~fiilor.
ptefectul judeţului delega pe: dascălii
Klein, Baciu şi :Bărgăoanu de la .l!.iceul „Dinicu Golescu·, spre a face

cercetări

geologice, cu amendamen.tul
ca „toate obiectele găsite să fie predate Prefecturii pentru inv~ntarierea
lor, la muzeul istorico-etnografic"ll)
Deşi contextul spaţial pentru l'X
punere a fost creat în localul PrefeC'
turii, {cabinetul prefectului servind
acestui scop încă din 1930), problema
spaţiului căpăta dimensiuni noi, bu
curându-se de cadrul juridic creat
prin adoptarea legii din aprilie 1932,
iniţiată de Nicolae Iorga şi Ştefan
Meteş .. Legea stipula înfiinţarc>a muzeelor la nivel de reşedinţă de judeţ,
având ca organ de execuţie Consiliul
muzeelor.
In acest cadru creat, la 5 martil'
HJ32 Prefectura înainla Comisiei Monum~ntelor Istorice un memoriu prin
care se cerea aprobarea funcţionării
muzeului jn „clădirea istorică a Vl'"
chilor Basarabi, situată în curtea Mă
n{1stirii Negru -Vodă" 1 2). Totodată Sl'
exprima dorinţa musceknilor ca muzeul să poarte numele „Profesor Nicolae Iorga", iar în funcţia de director, să fie recunoscut preotul Gheorghe Moisescu can• S(' remarcase şi în
cadrul muzeului dl' la Biserica Fun·
deni.
La data de 26 aprilie 193213), Co
misia Monumentelor Istorice Pmik
actul de aprobare privind funcţiona
rea muzeului în incinta Mi::măstirii
Negru - Vodă.
în cadrul acestui spaţiu, muzeul se•
diversifica tematic în ca·drul a numai
5 secţiuni : I - secţia bisericească,
care trebuia s{1 cuprindă şi odoarek
muzeului de la Fundeni-, II - secţia
istorică - arheologică,
din obiectele
răspândite pe la instituţii sau persoane particulare, III - secţia militară.
din odoarele războiului· ~n.tru întregirea neamului. J.V ~ secţia etnogra·
fică, din obiectele trel!utului· naţional,
V - biblioteca, care să cuprindă toate cărţile preţioase.
Dorinţa muscelenilot privind organizarea bibliotecii ca secţie îrt cadrul
muzeului. a fost exprimată ~i în· de-
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mersurile către Academia Română,
din 13 aprilie 1932 şi 9 mai 1932, prin
care solicitau ,.,ca în cazul când Academia poseda mai multe exemplare
din documentele şi obiectele privitoare la trecutul oraşului Câmpulung şi
Judeţului Muscel, rugăm a destina
şi pentru muzeul nostru
câte un
exemplar din publicaţiile Academiei
Române, pentru biblioteca muzeului,
care este în curs de organizarc"14).
Cercetări interesante s-au făcut şi
asupra depistării vechilor inventare
ale mănăstirii, iar în urma unei intervenţii energice a profesorului Dumitru Băjan, au fost preluate la 4 iunie
1932 „cele 276 tablouri cu monumente istorice din judeţ precum şi :1 tablouri pictate reprezentând pe Adam
şi Eva, cărţile şi portretele cbmnilor
români" 15), invC'ntariate la Prefectur{1.
înstrăinate între timp, pe la diversl'
instituţii sau persoane particulare.
Muzeul istorico - etnografic a func·ţionat aici până la data de 8 mai 1934.
când un năprasnic incendiu a distrus
o parte considerabilă a colecţiilor.
Dupc"i cum informează Ioan Răuţescu,
nu s-au putut lua măsuri eficiPntl'
pentru salvarea patrimoniului, preotul Gheorghe' Moisescu afl;îndu-se în
momentul izbucnirii incc•ndiului la
preluarea jurăm:întului recruţilor.
„Cei care am vizitat acest muzeu nu
putem uita ceace era expus acolo"16).
In anul 1936 muzeul îşi redeschidl·
porţile în noul palat administrati\·.
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unde i se rezervase o sală specială.
Prin adresa 5969, din ~2 octombrie,
1936, Prefectura făcea cunoscută Comisiei Monumentelor Istorice dorinţa
autorităţilor muscelene privind reorganizarea muzeului, încredinţând această misiune profesorului dr. Dumitru Tudor. După primirea aprobării, la 10 noiembrie 1936, se emite
decizia de• reînfiinţarl' a muzeului
„regional - judeţean cu sediul în palatul administrativ, sub conducerea
profesorului dr. Dumitru Tuor"17).
„Muzeul va cuprinde in primul rând
obil'cte vechi ce s-au descoperit în acest judeţ, const;lnd din vase, fragmente de vasl', inscripţii şi sculpturi
în piatră, lucruri din bru.1z, argint şi
orice mC'tal, monede şi dirţi vechi, acte, documentl', manuscrise. odoare bisericeşti, sculpturi în lemn etc."18).
lncepfmd din anul 193G, muzPul din
Cf1111pulung intră într-o etapă nouă a
dezvolUirii sale, intelectualii judeţului
fiind chemaţi din nou sii-şi dea concursul la opera „menit;i s:1 fie frumoas;-1 icoană a trecutului ţinuturilor
muscelene" 19 ).
Fără a avea pretenţia epuiz:irii problemelor legate dP activitatea intelectualilor musceleni în doml'niul muzeografiei, c:msider:1m necesar s<i conduzion{1m <1supra meri telor acestor
truditori în a reda c:1mpulungului
instituţia care s{1-i oi,:lindească şi să-i
ocrotC'<'sci1 m;ireţ.ia trec11t11lui său
istoric.

NOTE
1 C.
Rădulescu - Codin,
Câmpulungul
Muscelului, Câmpulung, 1925, p. 246.
2 Ioan
Ră'Uţescu,
Câmpulung Muscel,
Câmpulung, 1943, p. 234 - 2'37.
3 lbid<'m.
4 Revista Muzeelor nr. 3/1964, p. 2i!J.
s Studii şi comunicări, Câmpulung Muo;cel, 1981, p. 183 - 189.
6 Arh. St. Argeş
Piteşti. fond Prefectura Muscel, dos. 224/1930, f. 2.
7 Ibidem, fila 8.
a I•bidem, fila .18.
9 Ibidem, fila 17.

1 bidem, fila 14.
Ibidem, fila Hi.
J bidem. dos. 147 I Hl3'.' - UJ33, fila I.
1l :Ibidem, fila 5.
u Jbidem. fila li.
1s Ibidem, fila 7 - 8.
16 Ioan
Hăuţescu,
Câmpulung Muscel.
Câmpulunj,(, 1943, p. 235.
17 Arh. St. Argeş Pite~ti, fond Pref Pctura M11scel, dos. 168/1936, f. 6.
1e Ibidem, fila 7.
19 Jbidem, fila 7.
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UN HAN CU VALVA DAT UITARII:
HANUL STANII
ION NANIA
Amintit deseori în cântele de pahar, trecut de mult în povestiri şi
legende, Hanul Stanii a rămas pomenire veşnică şi în balada răzvrăti
tului şi mult cântatului prădaş Radu lu' Anghel : •• Prin Pădurea Bradului / Trece mama Radului / Din
ochi negri lăcrimând / Şi de Radu
întrebând : l - N-aţi văzut pe Radu
mamii? / L-am văzut la crâşma Stanii / Unde-şi beau drumeţii banii...".
Dacă principalele date ale faimosului haramin Radu lHi Anghel din
Greci ne sunt azi cunoscute 1), nici
un cercetător şi nici un folclorist nu
ştie că a mai existat, în aceeaşi perioadă, încă un prădaş cu numele
Radu lu' Anghel, iar Hanul Stanii
mai dăinuie doar ca loc de legendă,
un toponim în pragul uitării din amintirea bătrfmilor câtorva sate argeşene, chiar dacă vestitul han şi renumita crâşmăriţă au constituit tema multor cântece de petrecere, cu
o largă răspândire în secolul al XIXlea. In 1866 se publica varianta cea
mai cunoscută : ••La bordeiu cu crl:lcea naltă, I La Stăncuţa sprâncenată I Gioacă hora încheiată, I Curge
lumea fermecată. I Vinu-i bun, ocaua
mare, / Beao voinicii pe secare, f Nu
se-ndur ca să se dacă, f Noaptea ia
d<însa-i apucă. / Cine trece, se opreşte, / Cf1t o vede nebuneşte, / Bea
vin, punga-şi cheltuieşte / Şi, zeu,

nu se căieşte. l Cine vine-n patrm
boi / Se-ntoarnă numai cu doi ; / Cine vine de călare, / Pleacă cu şaoa-n
spinare, / Ear pe gios ori cine vine /
Îşi bea tot de lângă sine / Şi se duce gol cu bine"2). Celebra hangiţă
era pomenită însă în cântecele poporane cu 28 de ani mai înainte, Nicolae Pauleti culegând din Roşia pe
Secaş <azi judeţul Alba) în 1838, un
cântec care începe astfel : „A, lele,
bine era, l Când treceam prin Moldova, l Pe la Stanca văduva !"l) Din
cele ce urmează vom vedea că este
vorba de unul şi acelaşi han.
În îndelungatele noastre cercetări
am găsit trei variante ale cântecuh1i
2,Stăncuţa" publicat de Alecsandri.
In prima, aflată în satele Leşile 4) şi
BârlogH 5), întâlnim următoarele modificări : versul al treilea : „Joacă
hora roată-roată" ; versul al şapte
lea : •• Nu se-ndură să se ducă" ; versul al doisprezecelea : zău în loc de
zeu ; versul al 13-lea : „Cine vine cu
patru boi" şi versul al 14....llea : „Se-ntoarce" în loc de „Se-ntoarnă". A
doua variantă, culeasă din satul Mozacu6), este identică. excepţie făcând
versul al treilea care sonă : „:J oacă
hora închinată". Despre a treia variantă vom discuta în încheiere. Amintim că în nici o altă parte a ţă
rii nu am int[1lnit cântându-se „Stăn
cuţa" culeasă de Alecsandri cu mocă

http://cimec.ro

222

10N NANIA

dificări atât de neluat în seamă. Tot
de la sursele din satele Leşile şi Bârlogu, dar şi din sa tul Teiu din Vale,
am cules următorul cântec7) :
„Frunză verde de drâmbovnic
Dodă, ia-mă de ibovnic
Că te duc la Hanul Sta ni i
Unde-şi beau drumeţii banii,
La Stăncuţa sprâncenată
Unde joacă hora roată,
Curgând lume fermecată.
Vinu-i bun, ocaua mare,
Beau voinicii pe secare
Crişroăriţa-i ca o floare !
Călătorii, cum dejugă,
Nu se-ndură să se ducă
Noqptea; la d[ms<H apucă ;
Cin~ trece &e opreşte,

To&t,ă. punga-şi che.ltU.ieşte,

Z~t,I. că nu mi ~ c~aşte I
Vine-n car cu patru boi
L& pl~oare-njugă doi,
Ci:âşmăriţă, bu.~e moi!
Da.dj vli cu pştru vaci
:QQu~. ie.i, dou~ le. laşi,
Crâşmăriţă bwie dragi !
D~ vin~ flăcău călare
Pl~&că cu ~oa.-n spinare,
C:r~şrnăriţa'"'6 mândră tare.

!

Iară

pe j(:I.$. cine vine
!şi b~a totul de pe $ine
Şj se duce gol cu bine !
Unu-n lume-i Hanul Stanii
lJncJe-ş.i. beau drumeţii banii,
La l'ăscruce-n Di;umul Mare".
Această

variantă

dovedeşte

fără

putere de tăgadă că este vorba de
una şi aceeaşi •• stăncuţă" care avea
hanul în sudul judeţului Arge1Ş, de-a
hmgul Drumului Mare. Un drum cu
un astfel de nume a existat cândva,
într-un timp îndepărtat, urmând, la
distanţă nu prea mare, dinspre vest
spre est, B.:razda lui Novac, confundându-se adeseori cu „drumuri ale
sării". Informaţiile confuze, cu tradiţii care amintesc de „vremurile
năvălirilor", denotă o vechime anterioară unui han ş.i a unei crâşmă
riţe cântată în secolul al XIX-lea,

astfel că ne-am îndreptat atenţia asupra binecunoscutului Drurn Mare
care lega Turnu cu Piteştii şi de aici
cu Vâlcea şi Curtea de Argeş.
Hanul este cunoscut de către toţi
locuitorii vârstnici din satele Bârlogu, Deagurile de Sus şi Goleasca.
Conform tradiţiei „Hanul a fost construit pe acelaşi loc unde se afla menzilul olacului care a fost ars de armata muscălească.
Imediat dupi1
construire, hangiul a fost omorât de
nişte muscali beţi şi hangiţa, răma
să văduvă, a continuat să crâşmă
rească la Drumul Mare, păzită de
furii pe care-i găzduia, către sfârşi
tul vieţii de către ceata lui Radu lu'
Anghel". Tot c0nform tradiţiei, •• menzilul olacului se afla la încrucişarea
Drumului Mare cu drumul care venea dinspre Craiova şi mergea pe la
nord de satele Cantacuzu-Adunaţi,
Leşile, Morteni, !oneşti, trecând prin
Găeşti şi Târgovişte şi ajungând până îh Moldova1'8). Pentru identificarea. exactă a locului, am efectuat
o periegeză în ziua de miercuri :1
noiembrie 19659). La aproximativ 300
m spre vest de punctul „La Observator44 şi la circa J(}-40 m la nord
de Drumul Mare din câmpul Goleasca, acolo unde altădată se afla
o mare poiană care despărţea pădu
rea Braniştea-Năvrutul de pădurea
Goleasca, se menţineau. încă vizibile,
urmele celebrului han, sub forma unei movile cu diametrul de cca 20 m
şi cu înălţimea maximă la centru df'
O 50-0 60 m cu mult mortar rest~ri d~ cără~idă, fragmente 'ceramice si cioburi de sticlă. La nordestul ~ovilei exista o groapă adâncă de peste 1,20 m unde se spurn•
că a fost puţul care aproviziona ham.H cu apă, iar alături, pete Tl'lai închise, ridkate şi ele cu 20-30 cm
faţă de solul din jor, arătau urmelP
fostelor grajduri. Fragmentele ceramice indicau secolul al XIX-lea ~i
proveneau din centrele nord-arge-
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Curtea de Argeş, Coşeşti şi Roşia de Sec"ş, a.flată pe râul cu acest nume, afluent al Târnavei, la 18
Cum legendele din satele amintite indică multe evenimente me- km spre sud de Blaj, a fost în tredievale 10), am efectuat mai multe pe- cut un sat de oieri care păşunau turriegeze în anii 1967-1971 după ară mele pe suhaturile dintre râuşoarele
turile şi ploile de primăvară şi toam- Păuca, Gârdan, Ungurei şi Valea lui
Sân, afluenţi pe stânga Seciişului,
nă. în urma acestor cercetări suntem în posesia câtorva dovezi nu- între Dealul Ci.uhii la est şi Muchia
mismatice care datează cu certitudi- Păşunilor la vest, imaşuri pe care
ne aşezarea. Am descoperit trei ma- le împărţeau cu păstorii din satele
nete din timpul împăratului Fran- Păuca şi Ungurei, ambele aflate la
dsc I al Austriei (1792-1835). tipul 8 km de Roşia (primul şpre sud, al
:1391/'a din „Monede şi bancnQte ro- doilea spre sud-vest). Cum păşunile
mâneşti" 11), d.e 1 crăiţar, ci a. patra
erau neîndestulătoare pentru turmemonetă din vremea aceluia.şi împă
le mari şi numţroase, oierii porneau
rat, bătută îri. Banat, tot din 18l6, într-o transhumanţă îndelungată spre
Lle 1/2 crăiţar, tipul 35!!7 din acee~şi vastele pâşu.ni ale Burnazului şi Bă
lucrare12), o m,Qn~ţă d.ivizionară ma.- răganului, iernând adeseori în Lun1-{hiar~ din. cupru avâ.nd -~ av. 1{186J, ca Dunării. Drumul parcurs era pesiai: p~ i:-v. vu.ltui;ul bicefal pastrat te culmi, trecând peste Dealul Ci.udestul de. vag. Alte două mor;i.ete., bi- hii, peste pârâul Trecătoarea, iar dune conservate, sunt româneşti, de pă ce treceau Măgura Copaciului,
câte 10 bani, emişe în 1867, tipul 7 drumul apuca la sud-est de satul
Caro~ I (Domn) 1l.) ; ultb:na m.0ne.tă
Ală mor, pe la est de satul Topârcea
şi apoi peste Dealul Ricoteciu de la
L's.te de 5 bani, emisă in 1864.. <ie tisud de Ocna Sibiului, pe Pârâul
pul Carol I 3.2.1.4).
Monetele dovedesc exactitatea tra- Strâmb, pe la est de Şura Mică, peste
Lli ţiei populare, în p~imul rând va- Dealul Sibiului, trecând prin margilabilitatea ex~stenwi unui m~nzil de nea estică a Sibiului, urma pe la
olac în care a ex,~s,tat un hp.n, crâş, Mohu, Veştem, până la Turnu Roşu
şi apoi la Cc'Hneni, de unele o apuca
măriţa fiind pomenită în cântecul afLlelenesc din 1838. Plasarea crâşmă peste Dealul Cerbului şi străbătea
Ţara Loviştei spre Valea Topologului
riţei Stanca (Stana) în Mold-O;va est~,
in acest cântec, o simplă ficţiune ne- la Sălătruc, de unde o p0rnea pe
DrwmuJ Oii care trecea pe la Ci-0frâncesitată de rima: Mo]..(Wva - vădu
va realitate confirmată. de tradi..ţia geni - Cotmeana - Slătioarele lo~ală, sau poate ctii.ar o amintire a Ciocănăi, pe drumul numit Cumpăna
Apelor - Pădurea Trivale, pe la vest
intersectării Drumului Ma.ue de că
de Papuceşti PitC'şti, pe Dealul
i re Drumul Moldovei., c~e lega Ba11atul şi Oltenia cu sudul Moldovei. Cătunului. continuând pe Dealul CioDe altfel la pes.te 120 de anii de la banului de la est de Smeura, traverculegerea cântecului, cu privi;re la sând! pe la gura vt1lcelei Părăsita, prin
Stana, Gligor Barpoş (n. 1690, 4 cla~ Pădurea Roşului şi o apuca pl' Druse primare) din &i>şia de Secaş, de- mul Mare prin Pădurea Bradului şi
dara convins : •• Asta-i regăţeană ! aşa, prin păduri şi pe câmpuri până
Stanca n-a fQst pe-a.ici, pe la noi pdn ajungea. la Pădurea Braniştea-Navru
tul, poposind astfel la Hanul Stanii.
/\r~~aV'·1!i). Pentrt:i a î:ot-elege cum a
ajuns atât de il.ite cânte.c::ul cules de Gligor Barboş cunoştea acest traseu
Pauleti la 1.838 în zona Blajwlui, tre- cu o precizie uluitoare (1965), cu toalmie să ţinem seama de faptul că te amănuntele ; el poposise de mai
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multe ori la începutul secolului al
XX-lea la Hanul Stanii, unde „era
ţarină şi un puţ cu cumpănă, iar urmele hanului se vedeau bine pc la
1905 - HHO, sub forma unei măguri
cu zidărie, înaltă de peste 1 metru
şi a altor 3 - 4 movile mai mici, de
40 - 50 cm, pe care poposeau turme le
în drum spre, sau dinspre Dunăre ;
de la Hanul Stanii oierii care coborau dinspre Ardeal schimbau traseul
mai spre est, pe drumul Giurgiului,
atât Drumul Mare, cât şi Drumul
Giurgiului fiind tăiate aici, dinspre
vest spre est, de Drumul Moldovei",
drum care ar putea explica şi versurile din cântecul ardelenesc.
Cercetările de arhivă atestă la 1838
un cârciumar în Negraşi, plasa Gă
leşeşti, judeţul Argeş, pe numele
Constandină sină si nă Mihalache, clă
caş birnic, în vârstă de 50 de ani, pe
a cărui soţie, în vârstă de 43 ani, o
chema Stanca 16), dar nu aceasta a
dat numele hanului. Tot în plasa Gă
lăşeşti, în satul Cacaleţii de Jos, „veche denumire a satului Gruiu, comuna Căteasca,
judeţul Argeş"17,
aflăm la 1838 pe Gheorghe Başcău,
de cetăţenie rumână, însurat, în vârstă de 35 ani, clăcaş, birnic, a cărui
familie cuprindea următoarele persoane : Bica, soţia sa de 30 ani, fete :
Zinca de 5 ani şi Mariea de I an,
Stanca, muma lui~ rumâncă văduvă
de 80 ani şi Diana sora lui de 15 ani,
a căror ocupaţie este „cârciumari şi
pescari"1B). Având în vedere vârsta
lui Gheorghe Băşcău - 35 de ani şi a surorii sale 15 ani - , socotim
că vârsta mamei, Stanca văduva, nu
putea fi 80 ani, ci cel mult 50 - 55
ani, mai ales că după tradiţie se rnă
ritase foarte tânără, „o copilă". Bă
nuim că s-a declarat mai în vârstă
c1!1 20 - 25 de ani spre a fi scutită de
anumite obligaţii care decurgeau din
,,Regclamnetal organic·. Că este vorba de această hangiţă, proprietară a
''Hanului Stanii, şi nu de alta, nP-o
mărturiseşte c;.întecul cules în 1838

de Nicolae Pauleti din Roşia de Seca~
- (amintim că în 1838 se aflau în
Cakaleţii de Jos şi 10 sudiţi nemţeşti,
familii fugare din zona Secaşului, ru
care Gligor Barboş şi toţi oierii mai
aveau încă iegături strânse la înec
putul secolului la XX-lea) - , dar
mai ales o variantă care începe astfel : Crâşmăriţă-n lumc> nu-i I Cum
e Stc:'nca de pe Grui, I Nici pe-aici,
nici prin Moldova I Nu-i ca Stanca
văduva ! I Şi-unu-n lume-i
Hanul
Stanii I Unde-şi beau drumeţii banii
I Şi prădaşii gologanii, I La răscrul'i
în Drumul Mare" 19 ), dup[1 rare c[intecul continuă cu vc>rsurile variantd
culeasă de Alecsandri, cu modificările
variantei a doua dată dc> noi la început. Cum Cacaleţii de Jos erau aşe
zaţi pe Grui, la est de Gruieşte, azi
numele satului fiind Grui, iar hanul
La răscruci în Drumul Mare", chiar
„
dacă
se afla la o d 1stanţă dc aproxi ·
mativ 20 km de Cacaleţii de Jos, nu
încape îndoială că Stanca, numită adeseori şi Stana, mai ales de consu
matori şi satele învecinate hanului,
este faimoasa hangiţă care la adânci
bătrâneţe, pe la 75 - 77 de ani, îl asc111ndea pe prădaşul Radu lu' AnghC'I
din Tufeni, care venea de la Urlueni,
prin păduri, pe Drumul Slatinii, drep1
la Hanul Stanii. Pc de altă parte
răspândirea ş.i frecvenţa cânt€'cului,
cu multe variante, este explicată prin
trei aspecte : mai înt<li faima hanului
şi a curajoasei şi frwmoasei hangiţl'
care, la 75 de ani, îl prinsese în mreajă pe cumplitul prădaş Radu (Radu
din Tufeni avea, prin 1861, în jur
de 40 de ani ; Radu din Greci avea
38 de ani ; să nu uităm că Gheorgh<'.
fiul hangiţei, avea în 1865 Vârsta dP
62 ani) ; în al doilea, existenţa în
zonă, la mică distanţă în Negraşi,
la 4 - 5 km sud - est de Hanul Stanii,
a wnei alte cârciumi, pe a cărei crâş
măriţă o chema Stana,
cârciumile
fiind astfel într-o vădită concurenţă,
mai ales că în Negraşi se rnai afla
încă un cârciumar: Lazăr sin Cons-
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taridin ; în al treilea rând, frecvenţa ţiri în pricini criminale }?e anul 1861"
în satele din jur a numelui feminin al Tribunaluhtl M11lşcel, pe ·fila 89, la
Stanca şi Stana, ceea ce solicita şi No. 86, apare Rad1!1 Anghelu, din safrt'cvenţa pomenire în cântecele de tul Greci, judeţul Dâlţlboviţa, cu hupetrecere. Bunăoară, în satul Calcii- mărul poruncii Departamentului 584,
leţH . de Jcis, printre cele 555 femei
furu I-iu, condamnat la un an, iar
şi tete (273) din c~le 275 familii, exis- mai jos, la No. 106, este trecut Radu
tau 3.\ cu numel~ Stana, 28 Stahca Anghelu din satul Tufeni, judeţul
şi 7 Stan.cea, deci 69 în total, adk~
Teleorman, care prin porunca nr.
12,430/o din numele fetninine. In s·a- 6230 a Departamentului este consitul Bârlogu, cu 163 familii, din cele derat tot furu Hu şi condamnat la
338 femei şi fete (180), 17 se humeau 7 luni2'2). ~xistenţa a dcH prădaşi cu
Stana, 11 Stanca şi una ('ta botezată acelaşi nume a determinat adăugan•a
Stancea, deci 29 purtătoare ale nu- la numele unuia (a celui împuşcat de
mellli în temă, adică 8,580/o din nu- poteră în 1~65), a satului de baştină:
Radu lu' Anghel din Greci, tocmai
mărul femeilor şi fetelor. ln Negraşi,
din cele 205 femei şi fete existente pentru a-i deosebi. „C<întC'cul lui
în cele 103 case, 9 erau botezate Sta- Radu lu' Anghel", fără determinatina şi 8 Stanca, deci 17 în total, adică vul „din Greci", care începe cu ver8,29'1/n. Intere'sant est'e şi fa~tul că în sul „Prin Pădurea Bradului'', pădurl'
aţ~st sat 'existau $i 3 bârbaţi botezaţi
aflată p'e Drumul Mare, ia n'ord de
S(ană (în l.oc de Stan) şi altul bote- Hanul Stanii, spre Piteşti, se referă
zat Stancă2Q,. Deşi numele nu este la prădaşul din Tufenii Teleormanuatât de numeros ca Maria, bot1ăoară, lui. De altfel, rapsodul Cimpoac<i
este totu:şi frecvent, ia„r su.b inflt'lenţa
Ionel (de 56 de ani în 199·4) din satu'l
crâşmăriţelor Stana şi Stânca, .va fi
Văcăreşti, comuna Drăgăneşti de
atât de des pomenit în cântecele de Vede, de pe Valea Burd~a. la nordpahar din secolul al XIX-lea şi -chiar est de Roşiori de Vede, ştie două badi'O prima parte a secolului 'âl XX-lea . lade. : ,,Cânteclll lui ~du" şi ,.Radu
.Lipsa c·elebrului h~J:li de ~ .harta lu' Anghel din Greci"~). ceea ce ai'aridkată între anii 1828 - 1831 şi k
tă chiar din titlul cântecului că pripărită în 1835 21) (noi nu am cercetat
mul nu era „din Greci", find urm.ărit
a'CE'ttstă hartă),. 'este expilcată de t'r'ade „poteră de Olta, ;,pO~l'ă .de, 'l'undiţ\'Â ·c·are aminteşte că tn~nzilul olacă", sau chiar „poteră de baltă"~.
cului a fost ars de ocupanţi, l'n locul ceea ce nu ni se spune în. ·cânteeele
lui. ridicându-se hanul ; probabil că despre Radu lui Anghel din GTeci.
ocupanţii ni.I au vrut să consemneze
Confutja între. cei qoi furi s-a. aceenun. han al cărui. proprietar fusese a- tuat ulterior ·şl datorită faptulu'i că
sasbiat de ei, rămânând Pe seama au existat şi două hanuri cu aciefaşi
văduvei. Hanul Stanii a fost şi a ră
nume : Hanul Stanii de pe Drumul
mas un han celebru nu numai prin Mare, dih nord-vestul zonei istorice
frumuseţea hangiţei, d,ar şi prin 'cu\l'laşca, faimos ·şi prin ·aşezarea sa. la
inU!rsetţia celor mai vechi şi mai imrâjUl ei, de a-l ~face după incer:ldi'erea muscalilor, şi mai ales prin prin- portante drumuri ale Ţării Româderea îh mrejele sale a prădaşolui neşti, şi alt han, al lui Duţă din NeRadu lu' Anghel din Tafeni, pe cate greşti - Muşcel, .pe a drai !fiică o
n ascundea de poteră. Faptul că este che'ma Stana Şi care ·apare ca tăi~tni
vorba de doi furi cu acielaşi nuirie ne toare de hoţi fn 1861 cu ocazia judeeste consemnat şi păstrat
docu- cării furtului din Greci25). De la Stamenfe, nu numai 'de tradiţia locală. na, fiica lui Duţă, va căpăta şi hanul
In "Registrul alfabetic de invinovă- din Negreşti n urne le „Hanul Stan ii",
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dar acesta nu va intra în legende şi
tradiţii
decât în . legătură cu furul
din Greci. Hanul .Stanii, de la Deagurile, a fost mult mai cunoscut şi
datorită intensei transhumanţe a păs
torilor transilvăneni.
Existenţa a doi furi, cu acelaşi nume, în acelaşi timp, explică şi puternica tradiţie, moştenită pe o arie atât
ue vastă. Finalul cântecului amintit
de noi : „Dă-te Radule legat
Ca să scapi nespânzurat !
- Nă mă dau de bună samă,
Nu-s femeie cu năframă,
Sunt voinic cu fruntea lată
Si nu mă dau niciodată"

.

'

prin care voinicul prădaş sfideazil
potera şi moartea, este o caracteristică a ambilor furi, a ţăranului de al·
tădată, care-~i făcea singur dreptate,
întâmpinând cu sfidare gloanţele urmăritorilor.
Oricum, vâlva despre
Hanul Stanii, pentru a cărei readucere în memorie am ostenit la această izvodire, a rămas în memoria posterităţii şi datorită acestor doi prc"1daşi, ajunşi legendari, chiar dacă nu
se dovedeşte a fi fost atât de darnici
cu prăzile lor pentru cei sărmani, aşa
cum s-a tot spus în cei 50 de ani dL•
dictatură bolşevică.

NOTE
Ho de ani de 1a
Anghel, „Secera
Nr. 4260, dumi3 ; V. TAMAŞ,
M. GALCA, Istoria unui tablou, „Secera
şi ciocanul", Anul XV.Ul, Nr. 4302, duminică 10 martie 1968, p. 2 ; MIRCEA GAL.
CA, Radu Anghel - Date inedite, „Secera
şi ciocanul", Anul XXIII, Nr. 6071, duminică 25 noiembrie 1973, p. 2. Acestea S.Unt
cele mai corecte şi complete articole despre Radu lu' Anghel ; a se mai vedea :
AUGUSTIN Z. N. POP, Din istoria culturii argeşene, Piteşti, 1965, pp. 17-18; T.
IOSIF, O dată uitată,
„Argeş'', Anul II,
Nr. 10 (17), octombrie 1967, p. 18; DINU
VASIU, Idealul de libertate şi unitate naţională manifestat în arta pictorilor braşoveni
Constantin Lecca şi Mişu Popp,
Culegere de studii şi cercetări, Muzeul
1fra.şov, I, '1967, p. 242,
datând moartea
haiducu1ui în 1860 (!);
DORU MOŢOC,
„O samă de cuvinte" despre legende şi
locuri legendare din Argeş, „Argeş", Anul II, Nr. 11 (18), noiembrie 1967, p. 20,
dă câteva date legendare, greşind denumirea şi localizarea „Dealu"lui Cârtienilor de
lângă Câmpulung" (sic!); V. T. IONESCU,
(scrisoare) in „Argeş", Af!Ul III, Nr. 4 (23~,
aprilie 1968, p. 18, în care contestă că
Radu ar fi fost haiduc. lucru de apreciat pentru curajul său pe v'remea respectivă ; .. MIHAIL ANDREESCU,
elev. tot
scrisoare, în. ,,Argeş", Anul IV, NT .. 5 (36),
mai 19Ei9, p. 2, .crede că ,au .fost doi Radu.
Angl:iel - unul din Greci şi altl11 rlin Să
pata ; ele\rul dă o serie de inexactităţi ~i
confuzii·; „Tribuna şcolii argeşene", Nr.
2, Pite'7ti, 1970, p. 93, cântec şi note mu1

MIHAIL ROBEA.

naşterea haiducului Radu
şi ciocanul", Anul XVIII,
nică 21 ianuarie 1968, p.

zicale ; „Argeş", Anul VI, Nr. 8 (63) augusL
1971, p. 7, Cântecul lui Radu lu' Anghel,
Cules de la NI1'A SPANU de 68 de ani
din satul Rădeşti; ION TALOŞ, Folclorul
Văii Gurghiului (III) Balada, .Marisia",
VIII, Muzeul Judeţean Mureş! Târgu Mu·
reş, 1978, p. 689 (~adu este cantat în toate satele din zona) IACOV CARCIUMARESCU (n. '30 aprilie 1912) în Topolo
veni, judeţul Muşcel, a cercetat în amă
nunţime toate arhivele, precum şi toat1•
tradiţiile satelor din zona Muşcel şi Dâmbovi.ţa, realizând un volum „Viaţa haiducului Radu Anghel", manuscris de 710 pagini dactilografiate, un adevărat exemplu
de cercetare arhivistică. La munca lui. pa·
tronii comunişti ai culturii au rămas.
surzi ; nu le convenea „dosarul" autoru-.
lui. Amintim că şi noi am încercat de
multe ori să pwblicăm măcar o notă în
presa comunistă a Argeşului, dar ne aflam
pe lista neagră a celor interzişi de a publica.
2 VASILE ALECSANDRI, Poesii populare ale Românilor, Tipografia Lucrători
lor Asociaţi, Bucureşci, MiDCCCLXVI. p.
347.
3 Cântări şi strigături româneşti de cari
cântă fetele şi ficiorii jucând..
scrise dt•
NICOLAE PAULE'l'I
în Roşia, în anul
1838, Editura Academiei, (Bucureşti. 1962),
p. -101.
4 Inf. PETRE B. NANIA,
(n. ~2 mai
1913), Leşile, 1956.
s Ointr-un carnet. care a aparţinut eroului GHIŢA ŞT. :RARD. Despre acest erou vezi: ION NA.NIA, Eroi arge~eni pc
frontul antifascist, „Argeş", Anul lV, Nr.
8 (39), August '1969, pp. 4-5.
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6 Inf. MANEA F. ION (n. 1931), Mozacu, 1967.
7 Inf. rapsodul popular COSTICA TOMESCU1 Teiu Vale, mai HJGO.
e Inf. GUIŢA ŞTEFAN poreclit ŞTEFAN
AL BABIŢOII, Bârlogu, l!lfi5 şi .RADU1.ESCU IONEL (IONIŢA), Bârlogu, 1965.
9 Am
fost insoţit de
RADULESCU
IONEL din Bârlogu şi de ROŞIORU
BOGDAN din Leşile, buni cunoscători ai
locurilor respective.
10 ION NANIA, Iulie 1534 Episcopul
Aloisio Gritti, Studii şi comunicări, Muzeul Câmpulung-Muşcel, V, 1989, pp. 17-

27.
11 OCfAVIAN
LUCHIAN,
GEORGE
BUZDUGAN, CONSTANTIN C. OPRESCU, Monede şi bacnote româneşti, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977, p. 244.
12 IBIDEM, p. 248.
13 IBIDEM, p. 256.
14 IBIDEM, p. 259.
15 Vezi trim. 3.
16 Arh. St. Piteşti, Catagrafia de la 1838,
transcriere pentru plasa Găleşeşti, satul
Negraşi, nr. 2.
11 ION IORDAN,
PETRE GASTESCU,
D. I. OANCEA, Indicatorul localitliţilor

din România, Editura Academici, Bucureşti, 1974, p. 96.
1e Arh. Piteşti, loc. cit„ satul Cacaleţii
de Jos, nr. 247.
19 Variantă frecvent cântată de taraful
Onel din Teiu din Vale şi de taraful Pelească din Rociu până la începutul anilor
'50.
20

Arh. St.

Piteşti,

şeşti.
21 CONSTANTIN

loc. cit„ plasa

Găle

C. GIURESCU, Principatele române
la începutul secolului
XIX, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957,
pp. 19-27.
22 Arh.
St. Piteşti, Fond Tribunalul
Muşcel, Reg. nr. 5/1861, f. 89.
23 IULIAN CHIVU, Folclor din satele
de pe Burdea, (Lucrare apăI'Ută cu sprijinul Inspectoratului pentru Cultură Teleorman, Bucureşti), 1994, pp. 95-100.
24 IBIDEM, pp. 95-96.
25 IACOV CARCIUMARESCU, manuscrisul cit„ a studiat in amănunţime şi familia cârciumarului Duţă. ln mod greşit consideră că faimosul han, cunoscut în toată
ţara, este cel din Negreşti. Autorul nu cunoştea faimosul han incendiat de hoardele
muscăleşti şi care a fost renovat de Stanca, rămasă văduvă de la acea incendiere,
împreună C'll fiul său Gheorghe Ra~cău.
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ION CRUCEA 1'i" A
Puţinele hanuri piteştene care au
fost şi din care unele mai înfruntă
vremile actuale au avut raţiunea de
a fi fost necesare comerţului şi miş
cării populaţiei şi a călătorilor interni
sau străini la o anumită dată a evo-

luţiei societăţii româneşti.
Hanul a avut folosinţă
secolul trecut, fiind căutat

multă în
de negus-

tori pentru depozitarea mărfurilor şi
pentru odihnă.
Modernizarea şi îmbunătăţirea drumurilor, apariţia automobilului şi ;i.
căilor ferate
au dus la scurtarea
timpului de călătorie, iar mărfurile
nu a mai fost nevoie să fie depozitate
undeva, în pivniţele vreunui han
până vor fi ridicate de negustorii cu
amănuntul şi au fost trimise direct
la destinaţie.
În acest caz, funcţia hanului a fost
preluată de : hotel, de cârciumă, de
bufet, de d~jugătoa.re, sau de restaurant. Este cazul să menţionăm că
pentru servirea populaţiei în asemenea unităţi comerciale nu mai are nevoie de o construcţie specială, ·ca o
cetate, cu ziduri înalte, cu o singură
poai;tă de inti;are şi de ieşire şi întinsă
pe o suprafaţă pătrată, sau
dreptunghiulară, de câteva sute de
metri pătraţi, ci, de o construcţie simplă, modestă şi i;~strtînsă ca suprafaţă la cîteva zeci de metri pătraţi.
Totuşi, timpul a mai păstrat câteva relicve, din care, unele sunt fo-

losite azi ca muzee în aer liber, cum
este caz.ul Hanului Mapuc din Bucureşti, căruia însă, în urma re~tau
ră.rii şi pentru. întreţinei;e, i s~a redat funcţionalita.tea trecută, dar numai ca restaurant, nu şi aceea de
depozitat mărfuri, de dormit sau de
odihnit animalele de tracţiune.
1. Oraşul Piteşti nu a excelat în
multe hanuri, dar unul din ele, considerat a fi cel mai vechi a fost hanul „Buliga", car.e a aparţinut bisericii Buliga, zidită în anul 1741 de
,.jupân Martin cupeţ (negustor) şi de
jupân Petru Buliga cu jupâneasa lui
Neacşa, în zilele lui Constantin Nicolae Mavrocordat" (Ioan Răuţescu,
monografia mănăstirii Aninoasa, tipografia Gh. N. Vlădescu, Câmpulung, 1933.
Ca avere schitul avea : „locul (terenul) pe care era aşezat hanul şi care
loc ţinea din poarta schitului până în
uliţa cea mare (fosta stradă Şerban
Vodă, azi Victoriei) şi alături un teren de casă pe care se făcea târg vinerea. Aceste bunuri 'se găseau situate, atunci, pe terenul-parc din ·faţa muzeului judeţean de azi, statuia
19,07, peste bulevard, atunci nu exista şi peste C':asa ·Armatei, care ·de asemenea nu exista şi. până în Uliţa
Mare. Atunci terenul era liber, era
traversat de pârâul Scorobaia, care
curgea din platoul stadionului '1 Mai
de azi, pe valea actualei străzi - Dea-
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lurilor
şi prin mijlocul pieţii comunale aşezată atunci pe terenul de
mai sus al schitului Buliga şi cotind
(Scorobaia) pe actuala str. Doamna
Bălaşa, prin piaţa azi Milea cobora pe str. Râurilor şi se vărsa în
Argeş. Hanul Buliga era folosit de
negustorii care veneau cu mărfuri
spre vânzare în piaţa -de aici, piaţă
care a fost mutată în centrul oraşu
lui - după demolarea Hanului Episcopiei - pe la 1863-1865, după
secularizarea averilor mănăstireşti.
2. Hanul Gabroveni sau Hotelul
Gabroveni, cum i s-a zis mai târziu,
după 1900, a fost construit în anul
1877, data construirii fiind săpată în
relief pe cadrul uneia din ferestrele
pivniţei şi care poate fi văzută şi citită şi azi. El se datorează bogatului
negustor piteştean Hagi Cristea Vasiliu, cunoscut de localnici şi sub numele de Cuţitaru, care era originar
din Gaberova, Bulgaria.
Primăria urbei Piteşti. i-a eliberat
pentru această construcţie, autorizaţia nr. 1768, din 15 aprilie 1877, obligându-l să pună „temelia binalei
pe punctele însemnate de arhitectul
comunal", iar aceasta să fie din „zid
solid".
Se mai precizează ca înălţimea
clădirii să fie de •• patru stânjeni şi
două palme din (de la) suprafaţa pă
mântului", dacă binaua este •• în două
etaje", iar dacă este numai parter,
să aibă înălţimea de „doi stânjeni",
adică, 4,40 m. Coşurile să fie mult
scoase deasupra învelişului, care şi
acesta trebuie să fie, din „fier sau
tinichea, ori olane (ţiglă)". După cum
se vede obligaţiile aveau în vedere
securitatea imobilului ce se va construi şi în general, a tuturor celor
vecine, contra incendiilor. lrnpărţi
rea interioară şi arhitectura construcţiei îl privea pe proprietar. Având
în vedere scopul şi utilitatea ce se
vor da specificului local, observăm,
că el se încadrează complet, construc-

ţiei tipice de han. In formă de U,
Hanul Gabroveni. are faţada principală spre str. Sf. Vineri, străjuită de
o poartă mare, dealtfel, singura poartă prin care se intra şi se ieşea din
curtea hanului şi care atonei, ca şi
acum, da într-un gang ce despărţea
parterul în două aripi, în două laturi.
_~e latura din dreapta, dinspre riisar1t, se afla un grajd cu două despărţituri pentru adăpostit animalele'
dHătorilor, prev<"izut
deasupra cu
„pod pentru nutreţ" şi un şopron
din lemn, pentru adăposti rea căruţe
lor încărcate, iar pe latura stângă,
un zid înalt mai mult de doi metri
ş~ o magazie „servind pentru depoz1 tat cereale" şi în fund, încheind patrulaterul, construit din zid - grajdul cu fânar şi multe despărţituri,
pentru adăpostirea şi îngrijirea cailor căl;Jtorilor. Se înţelege, că toate
serviciile făcute de oamenii hanului,
erau plătite şi de asemenea şi gră~
unţele şi nutreţurile erau plătite de
chiriaşii călători. Toate aceste dependinţe, închideau o curte mare, în car~ trăgeau carele, briştile, sau trăsu
nle negustorilor, ori ale cetăţenilor
veniţi la oraş cu diferite treburi personale. Acum, în aceeaşi curte, se
parchează mijloacele de transport ale Intreprinderii C'Omerciale de alimentaţie publică, iar în anexele care se menţin intacte, se depoziteazi1
diferite produse alimentare.
Clădirea propriu-zisă, are trei r-~
vele : pivniţă, parter şi etaj.
Potrivit procesului verbal de adjudecare nr. 1310/908 al Tribunalului Argeş, investit c~ formula executorie nr. 161/908, imobilul a fost
scos în vânzare prin licitaţie public<i
în vederea ieşirii din indiviziune a
mo~tenitorilor. lui Hagi Cristea Vasiliu şi s-a adjudecat definitiv lui Raidu Vasiliu.· Din acest act, aflăm c:.
parterul avea următoarea componenţă:
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a. latura din dreapta, dinspre biserica, Sf. Vineri : o prăvălie la stradă cu trei camere anexe pentru păs
trat mărfurile şi trei camere libere
de închiriat călătorilor, plus camerele pentru nevoi sanitare ;
b. latura din stânga, dinspre centrul oraşului, avea o prăvălie la stradă, cu douc1 camere anexe, trei camere pentru pasageri, şi anexele sanitare.
Etajul, la care accesul se făcea şi
se face şi acum prin două scări în
spiralii, este împărţit ca şi parterul
în două laturi, cu un coridor larg Ia
mijloc, prin care se făcea circulaţia,
fiecare latură fiind flancată de un
geamlck din scândură frumos stilizată şi traforată, coridor dispus în
consolă, în jurul curţii interioare, care serveşte şi ca verandă şi ca spaţiu de circulaţie. Utilitatea :
a. latura din dreapta, era împăr
ţită atunci, acum s-a modificat, în
nouă camere pentru pasageri şi un
grup sanitar ;
b. latura din stânga, avea opt camere de locuit şi la nevoie de închiriat, plus cabinele - două - pentru latrină.
La subsol se află două pivniţe
spaţioase.

întreg imobilul a fost folosit în
ultima parte a secolulai trecut, mixt:
şi ca han, scop pentru care a fost
construit, concurând în bună parte,
cu hanul Gabroveni din Bucureşti şi
ca hotel, nouă funcţionalitate, adaptată comerţului modern. Aşa a continuat să fiinţeze până ce a fost naţionalizat şi a trecut în proprietatea
statului, adăpostind, înainte de a fi
atribuit actualei Intreprinderi alimentare, de mai mulţi chiriaşi, precum şi de birourile Intreprinderii
Combustibilul.
Arhitectura este tipic urbană cu
faţa de la stradă frumos împodobită în stilul construcţiilor orăşeneşti,
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din ultimile decenii ale veacului trecut.
3. Hanul Episcopiei era situat pe
locul unde acum este piaţa civică
a oraşului şi era format dintr-o
construcţie dreptunghiulară lungă de
20 stânjeni (39,20 m), lată de 8 stânjeni (16,68 m} şi înaltă, parter şi etaj de 6 stânjeni (11,76 m). La un
loc se închidea o suprafaţă de circa 300-315 m.p. Etajul nu era terminat.
în curtea interioară era şi un paraclis.
în 1848, etajul a ars şi nu a mai
fost refăcut, iar întreg imobilul, în
urma degradării ca urmare a lipsei
de venituri surveni tă dupi"1 secularizare, a fost demolat. în locul lui
a fost mutată piaţa centrală comercială a oraşului,
care a funcţionat
până la acea dată pe terenul schitului Buliga, în locul ei organiz{indu-se grădina publică ce se întinde
acum de la Casa Armatei, 1xîn[t ;n
faţa Muzeului Judeţean.
Hanul a fost construit de cpiscopul Ilarion al Argeşului, pe terenul
piteştean,
proprietatea mănăstirii
Curtea de Argeş.
Era folosit de c[ilătorii cu venituri
modeste, mai mult de cei din partea
de sud a judeţului, pe dtC1 vreme cei
cu bani mulţi, trăgeau la Hanul Gabroveni.
4. Hanul Popescu, cunoscut sub
numele de „Giubegoaia", era situat
în partea de nord a oraşului, la bariera cu Găvana, cam pe locul unde
acum se află secţia de oftalmologie
a spitalult:1i judeţean. El era folosit
cu precădere de călătorii din nordul
judeţ1:1lui. Propriu-zis, era mai mult
o dejugătoare, o cârciumă - han.
Cu timpul a fost demolat.
5. Hanul Bahic, zis şi „Bizbik",
era situat în str. Sf. Vineri, colţ cu
Mihail Kogălniceanu, acum fostele
case Balotă-Şerbănescu. Se mai păs
trează, în str. Mihail Kogălniceanu nr.
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16 faţada, dar mult transformată.
Era folosit ca o cârciumă __:__ han.
6. Hanul Spir~a Manulea, situat
pe straâ<l Sf. Vineri nr. 59, vizavi de
biserica Sf. Vineri. Clădirea pr~nci
pală. se mai păstr~ază, dar mµlt deteriQr~tă. Avea parter şi etaj şi o
curte imensă. Era folosit de călătorii
~are veneau de peste Argeş, din Muscel.
·
7. Hanul Spirescu, cunoscut în cele din urmă, sub numele de hanulcârciumă Ştefan Dogea, era situat
pe strada Şerban Vodă, azi Victoriei nr. 131. În construcţia lui iniţia
lă a rezistat până la cutremurul de
la 4 martie 1977, în urma căruia, suferind numeroase avarii, a fost demolat în vara a oului 1977 şi acum
pe locul lui, s-a amenajat, desigur
temporar, un spaţiu de parcare a autovehiculelor personalului de la Inspectoratul judeţean al Ministerului
de Interne.
Clădirea avea pivniţe, parter şi
etaj, dar spre deosebire de stilul clasic al hanurilor, el era construit pe
trei laturi perpendiculare, două la
stradă cu prăvălii la parter, iar cea
de a treia latur~1, limita proprietatea
spre nord. Latura care ar fi trebuit
să închidă patrulaterul nu a existat
de la construcţie. În felul acesta
curtea se mărea şi da posibilitat0. la
găzduirea, dejugarea, a cât mai multor mijloace de circulaţie (căruţe,
brişte, trăsuri). La etaj, pe cele trei
laturi, erau camere de închiriat.
în curte exista şi o fântînă din
care se scotea apă, pentru băut şi
adăpatul animalelor, precum şi magazii şi adăposturi pentru călătorii
în trecere. înainte de naţionalizare,
hanul Spirescu, a servit în principal

ca loc qe pop~s şi cârciumă. Serve;1
rn<ii mult ~qtr~ popuiaţia qin qordul
jµdeţului. Pe langa &cestea, mai e~au multe întq~prinderi 'comerciali'
cârdumi, pirturi, bufete, chiar
restaurante, situate la întretăieri dl'
drumuri, în special la bariere care,
pp ·1âµgă masa ce o serveau călăto
i:-iţor, aveau curţi spaţioase pe carL·
le transformau în „d~jugători", unde•
cetăţenii, contra unei plăţi modeste,
îşi lăsau carele, briştele, gabrioletele,
sau alte mijloace de transport, împreună cu animalele de tracţiune şi
ei mergeau după cumpărături, sau
alte treburi personale. Se cunosc asemenea întreprinderi în Piteşti, ca :
Ion :popescu-Berbec, situat în partea de sud-vest a pieţii •• Episcopiei" ;
Paraschiv Bărbulescu, zis „Curcan".
pc strada Craiovei, cam acolo undl'
se termină aripa de sud a magazinului „Mobilux" ; Ion Ţuluc!'. şi Vasile Pralea pe strada Mare, azi Victoriei, unde acum se înalţă blocul,
care la parter adăposteşte Farmacia
nr. 4 şi „Cofetăria Bucureşti" ; Miş11
Miţariu, pe strada Negru VodJ, vizavi de Avuzul de ap<1 : GheorghL·
Apati, pe fosta strad[1 Viilor ; Rad11
Paraschiv, pe strada Craiovei, mai
sus de actualul cinematograf ,,Dacia";
Bălăşcan Ştefănescu, pe strada Matei Basarab; Vasile Voiculescu, pe
strada Craiovei, mai jos de cinematograful ,„Dacia" şi multe altele.
De aici rezultă, că orice întreprindere speculativă, trăieşte atât timp,
cât societatea are nevoie de serviciile ei. Când este depăşită, dispare ca
formă de organizare şi locul este luat
de o nouă, sau de un nou sistem dl'
întreprindere, cu scop comercial.

Resume
L'auteur evoque l'atmosphere de la
periode entre le deux guerres mondiales des auberges et des autres pla-

ces de ţoisir pour Ies voyageurs. Le
plus cel~bre etait l'auberge Gabro·
v.eni, con~truit en 1877.
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CATEVA DATE DESPRE ŞCOALA
DJN SATUL DOBREŞTl-MUSCEL, J:VDEŢUL
INTRE AN~I 1839 $1 1864

ARG:EŞ,

.

SPIRIDON CRIS.TOCEA
În multe sate din judeţul Musccl1
funcţionat şcoli înainte de înfiinţarea lor din iniţiativa statului 2. Deşi
în Dobreşti n-a funcţionat o asemenea şcoală, ştiinţa de carte era răs
pc'mdi tă în acest sat cu multe secole
înainte de înfiinţareJ primei şcoli
{1839). Desigur că la răspândirea şti
inţc>i de carte in Dobreşti, o contribuţie de seamă a avut-o schitul Dobreşti care exista pe vremea lui Matei Basarab, domnul Ţării Româneşti
(1632-1654)3. Probabil că dobreştp
nii care se judecau în divanul lui
Alexandru Iliaş, domnul Ţării Rom<îneşti (1616-1618, 1627-1629),
cu
logofătul Stan din Poeniţa pentru unele locuri de pămimt sau care primeau de la acelaşi domn hrisoave dl'
întărire pentru stăp<1nirea unor locuri
cumpărate de ei, aveau
o oarecare
ştiinţă de carte 4 . ln 1676-1677, că
lugărul Theodosie, ctitorul unui schit
din judeţul Di1mboviţa, lasă printr-o
diatc"i, după moarte, averea sa din Dobreşti (casă, moară, heleşteu, \ii etc.)
Miti:opoliei din Bucureşti. Nemaivă
zând să scrie din cauza bătrâneţii,
diata este scrisă de nepotul său Păun.
Acest Theodosie, al cărui prenume de
mirean nu-l cunoaştem. era din Dobreşti şi se trăgea din neamul Cerceleştilor (Cercel). Diata sa din 16761677 e.ste cel ma~ vechi document,
au

_cunoscut

până

în prezent, scris de un
In secolul al XVIII-lea,
documentele scrise de dobreşteni se
înmulţesc considerabil. Deschiderea
şcolii din Dobreşti în 1839 găsea în
acest sat foarte mulţi ştiutori de carte, care înţelegând menirea şcolii, o
vor sprijini.
Punctul de plecare în instituirea
învăţământului pl!lblic la sate în Ţa
ra Românescă l-a constituit circulara
Departamentului Trebilor din :bă1!lll
tru (în continuare : Departamentul),
din 14 ianuarie 1838, prin care se poruncea ocârmuirilor judeţelor să înfiinţeze
şcoli
săteşti6.
Od'trmuirea
Muscel raporta Departamentului. la
20 ianucirie 1838, t~ă va lua măsuri
pentru înfiinţarea şcolilor săteşti7.
Măsurile luate nu au fost prea energic<', pentru că în judeţul Muscel
şcolile săteşti s-au deschis de-abia la
începutul anului 1839.
O primă condiţie pentru deschiderea şcolilor săteşti a fost recrutarea
cadrelor şi pregătirea lor în vederea
desfăşurării muncii didactice.
Aleşi
dintre ţi1rcovnici sau dintre cei ce
ştiau să scrie şi să citească,
tinerii
candidaţi de învăţători, ce urmau să
deschidă şcolile săteşti, au fost trimişi la pregătire la Şcoala Normală
din Câmpulung. Pentru şcoala din
Dobreşti este ales candidat de învă-

dobreşteans.
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ţător, la 15 septembrie 1838, Dimitrie Andrei, fiul unui preot din Dobreşti. In 1843 el era însurat şi avea 23 de anis. Intre 1 octombrie şi
20 decembrie 1838 Dimitrie Andrei
a participat, alături de alţi 98 candidaţi de învăţători din Muscel, la pregătire la Şcoala Normală din Cârnpulung în vederea deschiderii şcolii să
teşti9. Intors în sat, el a deschis la
începutul anului 1839, nu ştim luna
şi ziua, şcoala din Dobresti. La 2 aprilie 1839, Ocârmuirea Muscel raporta Departamentului că cele 88
!?Coli săteşti deschise în Muscel erau
frecventate de 1 863 copii din 108
sate, iar numărul candidaţilor de învăţători
care funcţionau la aceste
şcoli era de 94. Şcoala din Dobreşti,
care se număra printre ace>ste şcoli,
avea un candidat de învăţător şi era
frecventată de 19 elevi 1D.
Intrucât aspectele generale ale învăţământului public sătesc între anii
1838 şi 1864 (condiţiile materiale ale
şcolii, slujitorii şcolii, organizarea şi
conţinutul învăţământului etc.)
au
format obiectul unor cercetări mai
vechi sau mai noi 11 , comunicarl'a dl"
faţă nu se ocupă decât de învăţiitorii
care au funcţionat la şcoala din Dobreşti şi de localul acestei şcoli.
Candidaţii de învăţători erau obligaţi ca timp de 3-4 ani, între 26 aorilie - 1 iulie şi 15 august - 26
octombrie, să participe la cursurile
de pregătire la şc?ala norrnalci din
capitala judeţului. Tn urma unui examen, candidatul de învăţător, dacă
poseda cunoştinţelC' necesare, primea
titlul de învăţător, dându-i-se atestat.
Dimitrie Andrei se numără printre
cei 40 candidaţi de învăţători care
obţin pentru prima dată titlul de învăţător în Muscel şi pentru care Ion
Brezoianu cerea Eforiei, la 1 noiembrie 1844, a testatele necesare 12.
Din documentele cercetate rezultă
că Dimitrie Andrei
a funcţionat ca
învăţător la şcoala din Dobreşti până
la 1848, când în urma evenimentelor

revoluţionare

din acel an, şcolile si1
din Ţara Românească au fost
închise. Din situaţia trimisă Efori1•1
în 1846, de către Ion Brezoianu, pro
fesor la Şcoala Normală din Câmpulung, aflăm că Dimitrie Andrei ln·
buia să primească cei 2 lei, ce i s1·
cuveneau, de la 55 familii din Do
breşti şi de la 20 familii din Fureşti n.
iar pe trimestrul ianuarie 1848, tn·
buia să primească de la cele 84 Lll•
familii din Dobreşti şi Fureşti, 37 Jl'i
şi 32 parale 14 . La şcoala din Dobre~! i
au învăţat în această perioadă şi ccipiii din satul Fureşti, care, av{tnd sub
50 de familii, n-a putut deschide singur şcoală. Locuitorii din Fureşti au
contribuit la construirea localului d1•
şcoală din Dobre~ti. D(' altfel, s<11 t li
Fureşti era unit şi din punct de 'l'
dere administrativ la satul Dobresti.
Sătenilor k-a revenit, nu nun~ai
sarcina de a-i plăti pe candidaţi si
învăţători, dar şi de a construi loc<tlurile de şcoală. P<înă la construirl';1
localului de şcoală din Dobrc•şli.
cursurile s-au ţinut în vreo c;.1sii particulară sau în Casa de sfat. La 9 icinuarie 1841 localul şcolii din Dobrl'sti
era aproape gata 15, iar la ~J mai 1842
în acest local învăţau 10 l')evi din Dobreşti şi 3 din Fureşti 16_
Scitenii din Dobreşit, ca d<' altfel
toţi din Muscel, au construit localul
de şcoală după posibilităţile lor mciterialC' şi nu potrivit planului trimis
de Eforie. Şcoala din Dobreşti, lungii
de G st:înjeni şi 4 palme şi lată de
4 stcînjeni şi o palmă, avea 2 camcre17, şi era construit<1 din nuiele 1B.
Deşi Ja 9 mai 1842 se învăţa în localul şcolii din Dobreşti, ac<'sta pn•zenta multe lipsuri, care, făril îndoială, au prejudiciat buna desfăşuran·
a procesului de invăţăm;\nt. Astfel,
la 1 aprilie 1844, într-o situaţie trimisă Departamentului de către Oc;îrmuirea Muscel, se scria despre localul şcolii din Dobreşti : „lipsesc 10 simicercuri, 4 bănci, sala, odăile nepardosite, (lipsesc) 8 geamuri, 2 tateşti
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ble, 12 table mici, fără porţi şi obloane. S-au adunat lei 1 397, s-au
întrebuinţat în lucru lei 1 295, şi mai
rămâne lei 102 asupra Oprii, alesul
al satului Dobreşti. Spre săvârşire
mai trebuie lei 80"19. La 16 decembrie 1844, Cârmuirea Muscel raporta
Departamentului că pentru înlătura
rea lipsurilor existente la localul de
şcoală din Dobreşti sunt necesari 151
lei şi 5 parale, care trebuiau folosiţi
după c1:1m urmează: „12 lei 8 geamuri, câte parale 60; 13,20 - 18 scânduri pentru 6 bănci, câte parale 30 ;
1,20 - 60 ţinte, câte o para ; 10 lucrul dulgherilor; 21 - 12 oca her
pentru simicercuri ; 6 - lucrul ţiga
nului ; 20 - 2 OOO cărămidă de pardoseală ; 5 500 cărămidi'i pentru
sobe ; 30 - lucrul zidarilor la pardosit şi sobile ; 6,30 - 9 niduri pentru uşi ; 1,35 - 5 tinichele pentru
pervazuri; 2,10 - 90 ţinte, câte o
para ; 1,30 - 1 oca hcr pentru table ; 6 - lucrul dulgherilor; 8,10 22 tinichele pentru obloane ; 5,10 3 oca pentru obloane"20. Nici la 30
decembrie 1846, sălile şcolii din Dobreşti nu erau pardosite.
Trebuiau
pentru acest lucru 60 de lei.21
In urma evenimentelor revoluţio
nare de la 1848, şcolile comunale din
întreaga ţară au fost închisP. De-abia
în toamna anului 1857 ele vor fi redeschise. Prin ofisul 12/ 11 ianuarie
1857 caimacamul Al. D. Ghica a hotărât redeschiderea
şcolilor săteşti.
In vederea redeschiderii acestor şcoli
au fost recrutaţi candidaţi şi trimişi
la pregătire la Şcoala Normală din
Câmpulung.
La 26 mai 1857 Sfatul sătesc din
Dobreşti-Fureşti dă un act lui Stancu, fiul preotului Dimitrie, cunoscut
„de obştia satului că are cunoştinţe
de învăţături, că ieste cu bune purtări, şi că se mulţumesc pe leafa ce
s-a hotărât de stăpânire a i să slobozi", pentru a fi primit la Şcoala
Normală din Câmpulung pentru pregătire22. La 15 iulie 1857, Procopie
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Constandinescu, institl:ltorul clasei a
III-a şi a IV-a primară de la Şcoala
Normală din Câmpulung,. trimitea
Eforiei lista cu rezultatele examenului celei de a doua serii de candidaţi
de învăţători. Stancu Dumitrescu,
candidatul satului Dorbeşti, care se
număra printre aceştia, avea 23 de
ani şi fusese notat după cum urmează : citirea binişor, scrierea binişor, catehismul binişor, aritmetica - binişor23.
Inspecţiile efectuate de rc'vizorul
şcolar şi examenele pe care Ic-a susţinut p.înă la 1864. anul pfină câml
se ocupă comunicarea de faţr1, arat,-1
felul cum şi-a îndeplinit Stancu Dumitrescu munca de învi"iţător. În raportul întocmit de Marin Florentie;
revizorul şcolar din Muscel, la 9 frbruarie 1859, în urma inspecţiilor
răcute la şcolile din Muscel ]n trim.
I al anului şcolar 1858 - 1A59, se nota
cu „binişor - progresul şcolarilor"
din Dobreşti, cu „bine - datoriile
învăţătorului", şi cu ,.binişor -- intelectul învăţătorului" Stancu Du·
mitrescu 24 . Raportul lui Marin Florentic, din 18 februarie 1860, nota cu
.,bine
datoriile înv;-1ţi1tornlui"
Stancu Dumitrescu şi cu „bun
progresul şcolarilor". Şcoala din Dobreşti era frecventată de 21 de elevi25.
La 27 februarie 1861, Procopie Constandinescu, trimite Eforiei rPzultatul
reviziilor făcute de cc"itre subirspectorii de plăşi în lunile noiPmbrie, decembrie şi ianuarie, anul şcolar 18601861. Cu „bine" se aprecia progresul
şcolarilor şi felul cum Stancu Dumitrescu îşi îndeplinise datoriile. Şcoa
la era frecventată de 16 elevi. Starea materială a şcolii era apreciată
ca bună. Trebuiau, totuşi. reparate
nişte bănci26. La 1 mai 1862. Procopie
Constandinescu trimite Eforiei rezultatul inspecţiilor ckctuate la şcolile
din Muscel în anul şcolar 1861 - 1862.
Şcoala din Dobreşti fusesl' frecventată de 21 de băieţi, însă alţi 11 bă
ieţi şi 26 fete n-au urmat şcoala. Cu
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„binişor" ~usese notat Pr9gresul şco
lârilor şi f~lul cum îşi · itid.eplinise
Stancu Dumitrescu sardnile27.
tn octo{ll.bri~ ·1a~2. în. urma unui
~x"men, 40_ de· _învăţ3to~i qin judeţul
~u~~l obţm titlul de rnvăţători definitivi. Stancu Dumitr.es.cu,, ·care s-a
prezentat şi ~l la examen, nu obţi
nuse numirea de învăţător definitiv28.
De altfel, el este t:r:ecut, la ·27 iunie
1863, pe lista învăţătorilor. mai slabi
din judeţ care trebuiau să meargă la
Târgovişte pentru pregătire.:'9,.
Privitor la locul din sat unde a
fost construită şcoala, documentele
ce se păstrează în arhive nu informează. Vasile T. Ionescu, care poate
a, aflat de la b~trânii din sat, locali-

zează

localul ••intre casele de azi ah•
lui Gh: Şetraru Şi Elisa~ta OP.~cu,
ca.m pe unde se află podul de azţ'pes
te vâlcea"30 .
Deschiderea şcolii publice din Do
breŞti, la începutul anului 1639.. "
contribuit din plin la. instruirea ~i
educarea copiilor sătenilor. Plătim.I
pe învăţător şi construind localul d1·
şcoală, sătenii din Dobreşti,ca şi cei
lalţi din ţară, au suportat tot greul
în deschiderea şi funcţionarea şcolii
Efortul lor nu a fost zadarnic, pen
tru că în decursul anilor şcoala din
Dobreşti a dat ţării cadre bine pregătite care prin munca lor au răspli1
tit pe aceşti deschizători de drum.

NOTE:
• Comunicare prezentată la a V-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a Muzeului
judeţean Argeş, din 21 - 22 decembrie 1974.
1 De la începutul secolului al XVI-iea,
probabil şi mai dinainte, când este atestat
documentar pentru prima dată, şi până
în lfl50, când în urma împărţirii administrative au fost desfiinţate judeţele şi
s-au form<lt regiunile şi raioanele, satul
Dobreşti a făcut parte din judeţul Muscel.
2 ln capitolul al doilea al lucrării ,,Invătământul în Musoel în secolele XVIIXIX", Editura didactică şi pedagoi'icf1.
Bucureşti. 1968, autorii Gh. Pîrnu\ă, Ion
T. Radu şi Ton Lupu trateaz{I problema
şcolilor săteşti în Muscel înainte de 1838.
intre 1838 şi 1848, şi între 1848 şi 18G4.
3 Arh. St. Buc., fond
Mănăstirea Nă
măieşti, pach. II, doc. JO.
4 D.I.R..
XVII, B, II[, nr. 171, pp. l!m19i, nr. 184, pp. 209 - 210, lV. nr. 581, pp.
566 - 5fi7 ; O.R.H„ B, XXIII, nr. 172, p. 34f>
şi nr. 207, p. 412.
5 Spiridon Cristocea, Un schit din judeţul Dâmboviţa mai puţin cqnoscut : schitul călugărului Theodosie, in Biblioteca
Valahica, Târgovişte:, 1975, pag. 319 - 326.
6 Arh. St. Buc„ fond Vornicia din Lăun
tru (ln continuare : Vornicia.„), do~. 5390 I
A/1838, f. 3.
7 Ibidem, f. 1 t.
e Idem, fond Ministeru\ Cultelor i,i
contiriµare :
lnstrui;:ţiun\i
Pl\blice
(în
M. C. r. P.), dos. 6fi99/ 1837, f. 94.·

9 Id{m,
fond Vornicia ... , dos. 5390 1
B/1838, f. 170 - 172.
10 frlem, fond
M.C.I.P.. dos. 3392/1840,
f. J!JB-199.
11 Gh. Pîrnuţă, Ion T. Radu, Ion Lupu.
op. cit„ şi G. D. Iseru. Contribuţii privind
învăţământul la sate in Ţara' Româneasc1i
până la jumătatea
secolului al XIX-iea,
1975 ; Spiriton Cristocea. Contribuţii lu
cunoaşterea învăţământului public săte~l'
în judeţul Muscrl între anii 1838 şi 1848,
în Studii şi comunicări, Muzeul Piteşti,
1!:180, pag. 276-302 ; Spiridon Cristoce.'l,
Ştefan Trâmbaciu, Aspecte ale învăţămân
tului public sătesc în fostul judeţ Muscel
între anii 1857 şi 1864, în Studii şi cornu·
nicări, Muzeul Câmpulung Muscel, 1981,
pal{. 101-120.
12 Arh.
St. Buc.. fond M.C.l.P., do~.
17î 8/18i~. f. 80 - 8].
13 Ibidem, dos. liOH/J845, f. 150-152.
14 Ibidem, dos. 2581/ 184!J. f. 46 - 47.
1s Idem, fond Vornicia„., dos. 5390 I!/
1838. voi. I I. f. 51 - 52.
16 Ibidem.
dos. 5390 III A/1838, f.
100-104.
11 Iclern, fond M.C.T.P., dos.
1778/1844,
f. 4 - 5 şi 12.
1e Ibidem, dos. 3392/ 1840, f. 126 - 128.
19 Idem, fond Vornicia„., dos. 5390 IV
A/183R. f. 2!l4 - 303.
2.0 Ibidem,
dos. 5300 IV B/1838
f.
909 - 91'1.
.
'
21 Ibidem. do~. 797 I Al 1847, f. 12 - 19.
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22 Idem, fond M.C.l.P., dos. 3896/1857,
f. 102.
23 Ibidem, dos. 3831/1857, f. 48.
2 4 Ibidem, f. 231 - 233 şi 244 - 245.
25 Ibidem, dos. 305/1860, f. 2 - 7.
2d Ibidem, f. 120 - 128.
21 Ibidem. f. 283 - 284.
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2a Ibidem, dos. 429/1862, f. 27, 28 - 29 şi
32 - 33.
29 Ibidem, f. 927.
30 Vasile T. Ionescu, Monografia c:omunei Dobrcşti Muscel, Jud. Argeş, manuscris dactilografiat, pag. 46.

Resume
Apres une courte presentation de
la diffusion de l'enseignement a Dobreşti avant de la fondation de la
premiere ecole (1839), l'auteur nous
presente Ies circonstances dont a ete
fondee cette ecoie, Ies instituteurs qui
ont enseigne dans cette ecoie et le
logis.

Dans celte periode y ont enseigne
comme instituteurs : Dimitrie Andrei
entre 1839 - 1848 et Stancu Dumitrescu entre 1857 - 1864. Entre 18481857 l'ecoie n'a pas fonctionne.
Quant au logis, celui-ci a ete bati
par Ies villageois et etai t forme de
deux pieccs.
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Perioada primului război mondial
s-a răsfrânt negativ asupra activită
ţii instituţiilor de învăţământ piteş
tene, multe din localurile şcolilor au
fost folosite pentru nevoile armatei,
parte din profesori au fost înrolaţi
In armată.
între anii 1918-Hl28, învăţămân
tul piteştean înregistrează o diversificare şi creştere a numărului de
şcoli, sporire a numărului de elevi şi
cadre didactice, perfecţionare a programelor şcolare şi creare a comitetelor şcolare (din anul 1919), precum
şi îmbunătăţirea legislaţiei şcolare la
nivelul întregii şcoli,· ceea ce permitea o mai bună organizare şi funcţio
nare a învăţământului local.
Şcolile de copii mici (grădinile de
copii) se aflau încă la început de
drum. 1n anul 1919 se deschidea
Grădina de copii a Societăţii clerului „Frăţia"1), care ocupa o sală din
imobilul societăţii din strada Brătia
nu. Societatea •• îndrumarea" anunţa
deschiderea în ziua de 1 mai 1922 a
unei grădini de copii în strada Craiovei2). Prezenţă stabilă din anul
1923, Grădina de copii a Societăţii
~îndrumarea" solicita să fie trecută
~n bugetul Comitetului şcolar comuţial Piteşti, lucru obţinut de la 1 februarie 1925, când Ministerul In~trucţiunii aproba să se ia pe seama
statului această grădină3). Despre activitatea desfăşurată aici, revizorul
şcolar aflat în inspecţie consemna :

•.Am asistat la mai multe jocuri frobeliene, combinate cu mişcări şi cântece, executate de copii în strâmta
grădiniţă de lângă şcoală. Modul de
executare a fost satisfăcător" 4). La
10 octombrie 1926, parohul şi directorul şcolii romano-catolice, solicita
aprobare pentru înfiinţarea unei gră
dini de copii în casa parohială5).
Şcoala primară era împărţită potrivit legii din iulie 1919 în cursul
elementar şi cursul complimentar6),
urm<înd ca ·În anul 1924 o nouă lege
să prevadă pentru şcoala primară
şapte clase de câte un an fiecare, la
sfârşitul acestora urmând a se susţine un examen de absolvire a învă
tământului primar7 ). Certificatul de
absolvire al şcolii primare se putea
echivala cu certificatul de absolvire
al şcolii primare se putea echivala
cu certificatul de absolvire al şcolii
secundare - curs inferior, în urma
unui examen de diferenţă.
Învăţământul primar era reprezentat în principal prin cele şase
şcoli : trei de băieţi şi trei de fete.
În localul Şcolii primare de băieţi
nr. 1 situat în strada Brătianu nr.
37 au funcţionat de la 1920 şi până
la 12 noiembrie 1931 toate şcolile
primare de băieţi din Piteşti&), desfăşurându-se cursuri pe jumătăţi de
zile, aceasta deoarece lgcalul şcolilor
de băieţi nr. 2 şi 3 era ocupat de
Şcoala normală de fete. Creşterea
populaţiei şcolare a impus luarea ho-
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de a se înfiinţa o şcoală priîn cartierul gării. S-a solicitat
în acest sens terenul din faţa staţiei
C.F.R. Piteşti 9 ), dar Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române nu a
satisfăcut această cerere 10). Şcoala
primară mixtă în această zonă a oraşului. urma să fie înfiinţată abia în
anul lg33.
Consiliul comunal având în vedere
numărul de copii pin cătunele Turceşti şi Papidceşti 11 ), în şedinţa din
22 ianuarie 1928 a decis să se înfiinţeze un post de învăţător tip rural
în cătunuV Turceşti 12).
La i;:colile primare ~numerate, ce
funcţicmau în ora$ul Piteşti, se mai
pot am:inti şi Şcoala primară mixtă
a ob$tei evreilor români, precum şi

secundar din 15 mai 1928, înv1iţi1
:mântul secundar se împărţea în dou;'1
cicluri : inferior, cu durat<i de tn·1
ani şi superior, cu durata de patr11
ani.
Atunci când şcoala secundară func·ţiona numai cu ciclul inferior se nu
mea gimnaziu, iar atunci când l'"
funcţiona riu~ai cu ciclul superior
sau cu amândouă ciclurile unite, s«"
numea liceu 14 .
Profesorii şcolilor secundare cra11
datori să efectueze un minimum dl'
15 ore de· curs pe săptămână, urmând
ca după 20 de ani de serviciuefectiv
la catedra, obligaţil'.inea săptămânaltl
a pro'fesorului titular să se reduri1
la 12 dI'e 15 •
Liceul de băieţi ,·,LC. Brătianu", a
continuat
să fie instituţia cea mai imşcoala romano-catolică.
por.tantă a învăţărnnâtului piteŞtean.
învăţământul secundar era regle- Secţiile cu care a funcţionat liceul de
mentat prin legea pentru modificarea băieţi au fost : real, modern şi clasi<'.
fogii asupra învăţământului seci..ndar Liceul abia .in: anl!ll 1919 a funcţidna1
din 8 martie 19Z5. Potrivit acestei cu toate clas~le I - VIII, intrând în
le~i prârnovai'ea dinfr:-o clasă în alta nonnal 16 . Cum· lbcalul temporar al
a şcolarilor dţn gimnazii, şcoli secun- liceulUi (casa Teodoreanu) trebuia s;i
fete gradul I şi din ·primele fie cedat cu începere de la 1 octom4 Clase (cursul inferior) al liceelor se brie 1918, regiunii silvice cu care
făc,ea . pe baza n<;>telor . obţinute la
proprietarul avea contr'.act, se so.Iidfoate obiectele. Pentru elevii ultime- ta de către . Liceul ·„I.C. Brătianu"
lor, 4 clase de liceu şi pentru elevele punerea l&. dispoziţi-e a două Săli în
ş,cC?).ilor secundare de ~ete erau de- locatui şcolilor ·primare nr. 2 şi nr.
Il:lea1. promovarea se facea. după ţiol" 3 'b,ăieţi 1.7. Astfel că, în anul şcolar
mele arătate mai sus, precwn şi după 19181-1'919, cursurile liceului s-a'.u
rezultatele .examenului anual. de fie- ţinut în localurile şcolilor primare
care clasă. E~vii cctre promovau cla- nr, 2 şi 3 băieţi .şi nl'.'•. 1. de fete „Nisa a. IV-a a gimnaziilor, liceelor sau copol", care i-atl ţost pu~ .. la disşco)ilor secumdare de efte erau de- pbziţie numai dimineaţa. între anii
cla:ţaţi absolvenţi . ai gimnaziului, 1'924 - 1925 s-a construit internatul
cursului li ce al inferior, sau (!.i şcolii liceului amplasat spre turnul pom.
seeundare de fete gradul I. Inscrie- pienlor 18.
Aprobarea unei şc,oli secundare. de
rea în cfas.a a V-a. a liceului sau şco
lii secundare de fete gradul ai Ii-lea, fete în oraşul Pţteşti se făcea prin
din ·5 . si;:ţ>tembde
se 'răcea nNmai în urina . sasţinerii decr~tul-tege
tiriUi exame:n de a:c:Iini't&e. DaPă J>'ţo 191919. Ordinul dm 6, ial.t.e 1921, ·prin
movarea din ultima clasă a liceelor care se )iduc~a la cunoştinţ~ C(prosau :Şrolilor ·sictincfare ·~ ~ete (le gra- b~rea ~irfiţnţării $colii 'secttndare de
dul al .u„:iea, elevii 'susţineau nn exa- fete ·co 'Clasele I, U Şi y, era de fapt
actul de naştere propriu ·zfa al !jCOlii
men de b-acal:n'..m~at 13 •
Potrivit IE.'gii pentru învăţământul secund ate de fete gradul 1121>. lnau-

mară

qare de

http://cimec.ro

CONTRIBUŢII

PRIVIND

1NVAŢAMÂNTUL PITEŞTEAN

gurarea şcolii avea loc la data de 11
septembrie 1921, iar începerea propriu zisă a curscirilor la data de 12
septembrie2 1• Dacă în primii ani şco
lari de funcţionare, clasele au existat toate ca extrabugetare, începând
cu anul şcolar 1923-1924 situaţia se
schimba, anul 1924-1925 fiind anul
ce marca trecerea tutror claselor în
bugetul statului22. Şcoala secundară
de fete gradul II, a funcţionat la început într-o clădire improprie, închiriată în fosta stradă Brătianu nr.
64 (actualmente str. 1 Mai nr. 56)23_
Simţindu-se nevoia unui local corespunzător, s-a pornit o campanie
de strângere a fondurilor necesare,
prin apeluri la subvenţii publice. La
aceasta se adăuga şi existenţa unei
donaţii testamentare a Sevastiţei Vasilescu24. Suma strânsă a fost folosită la construirea noului local a că
rui construcţie a început în anul
1925 şi s-a prelungit până în anul
l!nB, când ia sfârşit prima etapă de
construcţie 25 .

La începutul anului şcolar 1919-1920, Ministerul Instrucţiunii Publice înfiinţa la Piteşti două şcoli
normale : Şcoala normală de învă
ţătoare şi Şcoala normală de -învă
ţători, care relua activitatea fostei
secţii pedagogice înfiinţate pe lângă
Liceul de băieţi din localitate26. In
Hl20 Şcoala normală de învăţători
funcţiona în localul Şcolii primare
de băieţi nr. 1 şi se solicita localul
părăsit în care a funcţionat spitalul
jl!ldeţean27. Aceeaşi şcoală solicită să

i se acorde pentru practica agricolă
un teren de cultură în apropierea
străzii l.C. Brătianu, unde avea intematml28. ln conferinţa profesorală
din 3 lfebrl!larie 1920, s-a hotărât ca
şcoala să poarte nomele de „Alexandra Odobesc11", aceasta datorită şi
strânselor legătmri ale scriitorului cu
jndeţul Argeş29. ln anul şcolar 19201921, se cedează cazărmile Regimentului 28 infanteriei „Radu Negru",

1241

şcolii normale de băieţi30. Se solicita în 1923 în scopml constr.irii nnm
local, terenul de la cimitirnl armenesc, care se întindea deasl!lpra gării,
sub formă de platou şi trecea dincolo
de valea Geamăna, în întindere 25
hall.
Şcoala normală de fete a funcţio
nat în localul Şcolii primare nr. 1
de fete „Nicolopol" şi localul şcoli
lor nr. 2 şi 3 de băieţi. Referitor la
acesta din urmă se menţiona că era
foarte rău întreţinut „tabla fiind
spartă în timpul ploilor apa pică înă
untru făcând să cadă tavanele şi să
putrezească scândurile" 32. Şcoala normală de fete informa pe primar în
anul 1921, că Ministerul Instrucţiunii
Publice a hotărât să clădească pentru şcoală un local propriu, cerându-se să se găsească un loc potrivit
în acest scop. Astfel încât se solicita ajutorul primăriei la găsirea unui
terenll. La 6 noiembrie 1928, Şcoala
de aplicaţie de pe lângă Şcoala normală de fete se adresa astfel primarului : ,,Avem onoare a vă comunica următoarele : la şcoala noastră avem copii adunaţi de pe la celelalte
şcoli primare din acest oraş. Majoritatea elevilor sunt săraci : n-au cărţi,
umblă desculţi şi cu îmbrăcămintea
zdrenţui tă" 34 .
Învăţământul profesional continua

prin
mul

şcolile înfiinţate

înainte de primondial, la care se adaugă altele noi. In anul 1927 s-a
înfiinţat Şcoala superioară de comerţ.
Camera de comerţ şi ind\:lstrie din
Piteşti într-o invitaţie trimisă primarului la 2 noiembrie Hl27 arăta : „ln
zima de duminică 13 noiembrie 1927,
ora 10 a.m. urmează să aibă loc în
prezenţa d-lor miniştri ai Instrucţiu
nii Pmblice şi al Indmstriei şi Comerţulmi, li.naagmrarea focalmlui destinat
Şcolii Superioare de Comerţ din Piteşti construit de instituţia noastră" 35 .
Şcoala profesională de fete „Ion,
Maria şi Constantin Teiuleanu" şi-a
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redeschis porţile în toamna anului
1918 în localul său care în curând
a devenit neîncăpător. C. Dabrescu,
2omisar în poliţia oraşului Piteşti in
timpul unei cercetări ,întreprinse în
urma unei sesizări a Şcolii profesionale de fete cum ,,că are informaţi
uni că în irnobilul fost d-nei IVIihalcea situat vis-a-vis de şcoală, s-ar
intenţiona a se instala un local de
petreceri, hotel cu cafee chantant,
local dăunător bunei educatiuni u
copilelor şcoalei..." informa ~ă „am
stabilit că localul se deschide de d-l
Radu Ionescu comersant, căruia punându-i în vedere adresele nr. 399/
925 a şcolii profesionale şi nr. 4648/
925 a Primăriei Piteşti, d-sa ne-a fă
cut o declaraţie separată care se anexează la acest act, arăt;.înd că, des
chide un local pentru comerţul de
biiuturi şi restaurant, local serios iar
nu un hotel şi cafee-chantant"36. Aceeaşi Şcoală profesională „Teiuleanu" se adresa la 16 decembrie 1926,
primăriei : „Am onoarea a vă ruga
in interesul bunelor moravuri şi ;:il
unei educaţiuni sănătoase a elevelor
să binevoiţi a da ordine severe, să
nu se mai permită sub nici un motiv
staţionarea camioanelor în faţa şcoa
lei, cari pe lângă că fac murdărie
care infectează aerul, dar stăpânii lor
grupaţi câte 2-3 la ferestrele şcoalei
sau cancelariei, debitează în gu:·a
mare tot felul de trivialităţi cari numai în interesul educaţiunii bunelor
moravuri nu sunt"37.
Şcoala
elementară
de meserii
<Şcoala inferioară de meserii) din anul înfiinţării, 1902, funcţiona într-un local închiriat, neîncăpător şi
impropriu38 , desfăşurându-şi activitatea. cu cele trei secţii : lă,cătuşerie
fierărie, tâmplărie de mobilă şi tinichigerie-alămărie. Ca urmare a donaţiunilor făcute şcolii, în anul 1925
începe construirea unui local propriu
si a atelierelor care au intrat în funciiune începând cu toamna anului

şcolar 1927/192839. în subsolul Şcolii
primare nr. 1 de băieţi, a fost de la
1921 şi până ,jn septembrie 1934, că
minul şi cantina Şcolii de meserii 40 •
Şcoala inferioară de meserii din Piteşti solicita, la 6 iulie 1921, pentru
a se pune în perfectă stare de funcţionare, următoarele : un local de
şcoală, instalarea unui motor, maşini
unelte şi întregul utilaj necesar bunei funcţionări a unei şcoli de meserii41.
Inaugurarea Şcolii de ucenici s-a
făcut duminică 29 octombrie 1920, orele 3 1/2 p.m. la Şcoala nr. 1 de bă
ieţi (str. Brătianu nr. 37). Cursurile
au început la 1 noiembrie 42. Prin aceste şcoli industriale pentru ucenici,
se urmărea să se dea ,,industriei elemente capabile iar ţării cetăţeni luminaţi şi cu suflet"43. D. Constantinescu, director al Şcolii primare nr.
1 de băieţi, menţiona în scris : ,,Şcoa
la industrială de ucenici din Piteşti
şi-a început cursurile la 1 octombrie
a.c." 1924 (n.n.) „tot în localul şcolii
de băieţi nr. 1 Piteşti, cu următorul
orar : elevii care urmează cursul primar, de la orele 18-20, lunea, marţea şi miercurea ; elevii din cursul
industrial şi comercial de la orele
18-21 aceleaşi zile precum şi joia
de la orele 18-20"44.
Pe lângă şcolile publice secundare au funcţionat în această perioadă
şi şcoli particulare ; se pot menţiona
institutele : "Lăzăreanu", „Elena Batist", „Tomescu", precum şi Liceul
de fete „I. Apostolescu".
O deosebită importanţă o are ~i
funcţionarea pe lângă diferitele şcoli
din oraşul Piteşti, a unor instituţii
de cultură : societăţi muzee, atenee
populare, etc.
Societatea „Casa de citire a Corpului didactic" din Piteşti, la 31 mi:li
1923 era amintită ca fiind recunoscută de însuşi parlamentul ţării ca
persoană juridică. Prin conferinţele
şi şezătorile artistice şi literare pe
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care le desfăşura se urmărea îndeplinirea unor scopuri de crdin moral şi
eul tural4S.
Societatea coralo-cu1'.urală „Doina
Argeşului" a membrilor corpului diJactic din Argeş, hotăra ca prim debut să dea o serbare populară în sala
Teatrului Comunal din Piteştit, in
seara zilei de 17 mai 1924, la orele
21,00 46.
O altă societate ••Crucea Roşie a
tinerimii din Piteşti" cursul primar,
era constituită din luna martie 1928,
şi-şi propunea scopuri pentru edt·Icarea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor din cursul primar47.
Şedinţa Delegaţiei Permanente din
12 martie 1928, aproba a se pune la
dispoziţia Tatianei N. Bobancu institutoare din Piteşti, delegată de că
tre Ministerul Instrucţiunii cu organizarea şcolilor complimentare şi
propagandă culturală, suma de 5 OOO
lei, pentru înfiinţarea pe lângc'.\ şc•>
lile primare din Piteşti. ~ unui muzeu general şi a unei bibUoteci 48 • Muzeul popular „Ionescu-Gion", funcţiona ·încă de la început în localul
Şcolii primare nr. 1 de băieţi.
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Pentru actîvitatea depusă, pentru
qarte şi a
din slujitorii învăţământului argeşean au fost
recompensaţi. Astfel medalia „Răs
plata muncii pentru învăţământ•'
conferită prin decretul regal .nr. 2_24g
din 14 mai 1926, se acorda următoa
relor cadre didactice : Zoe Mincu de
la .Şcoala de. fete nr. 3 Piteşti, Elena
Tran~afirescu de .la Şcoala de fete
nr. 1 Piteşti, D. Lăzărescu de la Şcoa
la de băieţi nr. 2 Piteşti, Ion Gheorghiţoiu de la Şcoal.a cle băieţi nr., 2
Piteşti şi G. M. ,Franţescu de la Şcoa
la de băieţi Curtea .de Argeş. Decretele cu încunoştiinţarea trebuiau „să
fie încredinţate celor în drept cl:l toată cinstea ce li se cuvine pentru serviciile aduse învăţământului50.
Concluzionând, putem spune că
dezvoltarea învăţământului în perioada 1918-1928, a dus implicit la
creşterea
numărului ştiutorilor de
cart~ din rândul populaţiei oraşului
Piteşti. în anul 1930, în Piteşti erau
13 172 de ştiutori de carte, dintr-un
număr de 17 139 locuitori de la 7 ani
în sus 51 .
ră~pândirea ş9-inţei . c;le
culturii româneşti, unii
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CONTRIBUTIONS CONCERNANT
L'ENSEIGNEMENT DE LA VJLLE
DE PITEŞTI ENTRE 1918-1928
Resume
Dans cet ouvrage ont presente Ies
principales institutions d'enseignement de Piteşti existentes : la maternelle, l'enseignement de premier degre, l'enseignement secondaire et lyceal.

La Iegislation scolaire. l'unitl>s
d'enseignement, le nombre des clases, Ia base materielle, Ies institutions de culture qui fonctionnaient ·1
cote des unites scolaires, constituent
les aspects Ies plus importants de cet
ouvrage.
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AUTOGRAFE ŞI INSEMN ARI MANUSCRISE
DIN SECOLUL AL XIX-LEA PE CARŢI
DIN COLECŢIILE BIBLIOTECII JUDEŢENE ARGEŞ
SILVESTRU D. VOINESCU
Despre autografe valoroase existente în colecţiile Bibliotecii judeţe
ne Argeş am vorbit şi cu alte prilejuri. Am semnat astfel 23 de autografe din biblioteca istoricului Gheorghe
Ionescu-Gion, autografele unui mare
număr de
scriitori cnotemporani şi,
într-un referat care a văzut, de asC'menea, lumina tiparului, intitulat „Bibliofilie la Piteşti", am semnalat o carte care a aparţinut bibliotecii lui Ion Ghica şi care poart;i semnătura autorului ei, lexicograful francez Alfred de Wailli (18001869), semnătura amiralului şi diplomatului francez Benjamin Jaures
(1823-1889) şi semnătura lui Dumitru Brătianu, precedată de o dedicaţie datată la 3 iulie 1838 cu care
îi dăruieşte cartea lui Ghica, prieten şi tovarăş de idealuri. Tot în acelaşi referat am semnalat şi semniit.ura contesei Marie d'Agoult care
şi-a semnat opera cu pseudonimul
Daniel Stern pe o carte pe care i-o
trimitea cu dedicaţie de la Paris doctorului Carol Davila.
ln rândurile care urmează voi semnala cc"1teva autografe şi însemnări
manuscrise cu valoare de excepţie,
din cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Pe volumul „Histoire politique et ·
sodale des principautes Danubien-

nes'" apărut la Paris în 1855, al cunoscutului publicist şi istoric francez
Elias Regnault (1801-1868) prieten
al unora dintre revoluţionarii paşop
tişti români, se află o dedicaţie semnat<'i de autor : ,,A monsieur Ravenei conservateur a la bibliotheque
peuple, hommage de l'auteur". Cartea istoricului francez, care a făcut
la vremea ei o pledoarie strălucită
în favoarea Unirii Principatelor Rom<îne şi care a stat la baza însemnărilor şi cunoştinţelor lui Marx despre români, este foarte valoroasă
prin ea însăşi şi a devenit astăzi destul de rară. Exemplarul pe care îl
avem noi a fost oferit de autor lui
Jules Amedee Desire Ravenei (1801
-1885) „erudit francez", aşa cum
este apreciat în Nouveau Larousse
Illustre, şi care a fost pe rând subbibliotecar între 1830 şi 1848, conservator adjunct între 1848 şi 1859
la Biblioteca populară din Paris, iar
între 1859 şi 1879 subdirector la Biblioteca Naţională. Cunoştinţă apropiată a lui Regnault care era om de
bibliotecă, Ravene! trebuie să fi primit această carte între 1855 când apare şi 1859 când acesta trece de la
Biblioteca populară din Paris la Biblioteca Naţională. Volumul a fost
adus de la Paris la Nae Dumitrescu
care făcuse studii de geografie la
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Sor bona şi care a fost strălucit profesor şi director al Liceului „I.C. Bră
tianu" din Piteşti şi primar al oraşului înaintea primului război mondial. Biblioteca sa (cărţi şi mobilier),
a fost donată Bibliotecii Judeţene
în anul 1983 de către fiica şi ginerele său Constanţa şi respectiv Petrişor Vişoianu.

Pe pagina de titlu a unui volum
operele complete ale contelui Xavier de Mestre apărut în a-'
nul 1858 la Paris, se află semnată,
cu cerneală neagră şi cu scris subţi
re, „Anica Racovitză". Semnătura
este nedatată ; ea trebuie fixată însă între 1858 anul de apariţie a cărţii
şi 1861 anul c<"tnd semnatara devine
soţia doctorului Carol Davila. Anica
Racoviţ<-1 (1836-1874) este nepoata
de fiică a lui Dinicu Golescu şi a Zinc[ti Golescu şi nepoata de soră a fraţilor Goleşti, Ştefan, Nicolae, Alexandru şi Radu, cunoscuţii revoluţio
nari de la 1848. Devenind soţia doctorului Carol Davila se va dărui ca
o adev;·1ratc.i mame:I conducerii Azilului Elena Doamna, fapt care i-a atras
preţuirea şi prietenia Doamnei Elena Cuza. Anica Racoviţă este de asemenea mama cunoscutului dramaturg şi om de teatru Alexandru Davila, născut la Goleşti în a•.1ul 1862
şi a Elenei Davila Perticari, cea care
a publicat în anul 1930 corespondenţa tatălui său în Jimba franceză, iar
în 1!)35, în limba română volumul
,,Din viaţa şi corespondenţa lui Carol Davila": Anica Racoviţă Davila
s-a stins din viaţă în anul 1874 în
vârstă de numai 38 de ani. Volumul
care poartă semnă tura sa a ajuns în
biblioteca noastră prin donaţia Elenei Perticari Davila.
Volumul „Misiunea Căilor Ferate
Române" apărut Ier Paris în anul
1870 şi existent în biblioteca noastră încă de la sfârşitul secolului trecut, după cum ne indieă primul număr de inventar pe care îl poartă,
conţinând

are pe foaia de gardă următoarea
de autor : „Amatului meu Grigore Brătiano suvenir
d'afecţiune. C.I. Brătiano". Autort1I
cărţii şi al dedicaţiei este viitorul
general Constantin I. Brătianu (1844
-1910),
membru corespondent <ii
Academiei Române din anul 1889,
directorul Institutului geografic al
Armatei, autorul unui număr important de scrieri cu profil geografic ş1
militar, cunoscut ~ai ales prin „Matele dicţionar geografic al României"
lucrare monumentală care îşi păs
trează şi astăzi valoarea, la a cărei
întocmire a lucrat alături de Alexandru Lahovari şi Grigore Tocilescu. Volumul despre care este vorb<1.
304
XXII pagini, şi care poarL·1
autograful de care ne ocupc':im, estt•
prima din şirul numeroaselor serieri
ale lui Constantin I. Brc.i.tianu~ F;ir<'1
s<i fie datat, autograful poate fi chiar
din anul apariţiei cărţii, 1870 curnl
autorul se afla la Paris şi cCrnd tot
la Paris se afla şi Grigore Brătian11
care urma aici cursurile Facultc'iţii L;f'
Drept. Generalul Constantin Br<-1li::1;u a fost văr primar cu paşoptiţii
Dumitru şi Jon Brătianu ~i cu fratele lor mai mare Teodor. Grigore
Brătianu, a fost fiul lui Teodor şi
deci nepotul de văr al lui Constantin I. Brătianu, autorul d1rţii noastre cu autograf. intors de la Paris,
Grigore Brătianu a ocupat diferite
funcţii în justiţie până la acea de
consilier la Curtea de Apel. A fost
un neobosit militant pentru drepturile românilor din Transilvania si
pentru unirea acesteia cu Români~.
Se numără printre membrii fondatori ai ,,Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor", 1890. si
preşedintele ei între 1892 şi 1893 cân.d
încetează din viaţă. (Grigore Brătia
nu care este înmormântat la Tigveni în Argeş, a condus „Liga" după arhitectul Alexandru· Odiseu şi
înaintea· isţoricului V. A. Urechea).
dedicaţie semnată
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Pentru biblioteca noastră, volumul
cu autograful amintit are o semnificaţie aparte ţinând cont mai ales de
originile argeşene ale Brc'"ttienilor.
Pe un volum intitulat „lnc;ercări
le pentru dezvoltarea ştiinţelor naturale în România" şi care este discursul de recepţie al doctorului Anastasie Fătu, universitarul ieşev.n,
la intrarea sa în Academia Românc'"t,
volum în care este publicat şi răs
punsul pe care l-a dat V. A. Urechea,
tipărit la Bucureşti în 1874 se afW
următoarea
dedicaţie
autograf.:"! :
•• Prea onoratului domn George Bră
tiano, deputat în Camera legislativf'1
a Romcîniei, etc., etc., etc., omagiu
de înaltă stimă din partea autorului
Dr. A. Fătu, laşi, 1 ianuarie 1875".
Acest George Brătianu a fost frate
cu Grigore T. Brtitianu despre care
am vorbit mai sus. Făr<i să-i cunoaş
tem activitatea ştim desţrc el că ;1
murit la Geneva. Volumul se af::1
în biblioteca noastrc'1 tot de la sfâr~itul secolului trecut.
Pe o altă carte, făcând parte din
aceeaşi donaţie,
a Elenei Perticari.
intitulată •• Nos contemporains" tip1irită la Paris în 1883, autorul ei, Louis
Ulbach, scrie urm1Hoan•a dedicaţi(·
pe care o semneaz1-1 : „A Carmen Sylva, humble hommage d'un confrer
a Sa Majeste Elisabette de Roumanie. Souvenir respectueux d'un ami
veritable". Louis Ulbach (1822-1889)
a fost un scriitor fecund şi un cunoscut gazetar. El este unul dintre
biografii lui Victor Hugo. In anul
1878 a devenit „bibliotecarul" Arsenalului. Carmen Sylva, care era la
rândul ei o cunoscută scriitoare, va fi
avut desigur multe cărţi cu autografele unor scriitori contemporani.
Volumul acesta a fost, fără îndoială, dăruit de regina Elisabeta, Elenei Davila care a făcut parte ca
domnişoară şi ca doamnă dintre apropriatele sale. Soţul Elenei Davila
generalul Perticari, a fost unul din-
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tre aghiotanţii regelui Carol pentru
probleme de artilerie. Dedicaţia şi
autograful trebuie datat între 1883
c[md apare cartea şi 1889 când încetează din viaţă autorul. Legătura a
fost făcută în acelaşi atelier în care
au fost legate şi celelalte cărţi din
biblioteca Perticari.
Recent am descoperit în colecţiile
noastre încă două cărţi care au aparţinut bibliotecii lui Gion, bibliotc61 primit1-1 prin testament în anul
1904, când s-a stins prematur din
viaţc"t distinsul istoric şi om de cuit urc'1 piteştean .
Prima dintre aceste cărţi este „Tetravanghelul diaconului Coresi" ediţia Dr. Gherasim Timuş Piteşteanu,
din 1889. Prefaţa acestei cărţi este
scrisă de profrsorul
Constanti-.1 Erbiceanu, membru corespondent al AcadPmiei Romfme care îi scrie lui
Gion urm[1to;irea dedicaţie .,Domniei
sale D-lui G. I. lonescu-Gion în semn
de amintire".
Cea de a doua carte „Mişcări culturale şi literare la românii din -stânga Dunării în răstimpul de la 1504-1714" scrisii de dr. I. G. Sbierea,
membru al Academiei Române ~i
profesor la Universitatea din Cernăuţi. Ap<~rută la Cernăuţi în 1897,
cartea este dată lui Gion cu dedicaţia
autorului : „Distinsului membru corespondent al Academiei Romfme
D-lui G. I. Ionescu-Gion spre amintire". Cele două cărţi măresc valoarea
donaţiei lui Gion care ocupă un loc
de cinste între colecţiile noastre.
În sfârşit, ultima carte de care se
ocupă comunicarea de faţă este intitulată .,Bibliografia Daciei". Indi- ·'
ce de scrieri atingătoare direct sau
indirect de vechii locuitori ai Daciei".
Bucureşti. 1872. Această bibliografie
are următorul istoric : ln anul 1871
Alexandru Odobescu a oferit Academiei Romfme suma de 1 OOO lei
drept premiu pentru acela care va
prezenta o C"arte care să conţină „Cer-
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asupra popoarelor care au locuit în ţările române de la stânga
Dunării, mai înainte de cucerirea acestei ţări de către împăratul Traian"
şi care să îndeplinească anumite exigenţe. Bibliografia a fost făcută
de Odobescu pentru a uşura cercetarea cu tema dată. Ea a fost publicată iniţial în paginile revistei Columna Traiană a lui B. P. Hasdeu
care a şi completat-o „„.pe alocurea
cu titluri de scrieri ce-i erau cunoscute". În a doua parte a anuh:1i 1872
bibliografia a fost publicată în volum
(62
IX pag.). Exemplarului din
colecţia bibliotecii
noastre atunci
cc'tnd a fost dat la legat, i s-a adău
gat după fiecare literă (bibliografia
este orddonat[i alfabetic) cf1te J file
albe şi mai multe la sfârşit. pentru
a se putea completa bibliografia la
fiecare literă în parte. Acest exemplar a aparţinut profesorului Louis

+

:MANUSCRIS~

-----

Basset, elveţian de origină. născut
în 1846 şi stabilit la noi irnediat după terminarea studiilor. Din anul
1869 a fost secretar particular al regelui Carol, administratorul curţii regale şi bibliotecar. Louis Basset a
adăugat cu cerneală neagră şi cu un
scris mărunt pe filele albe un număr
de încă 77 titluri în perioada de la
apariţia cărţii şi p<'î.nă în 1874 când
apăruse printre altele „Credinţe, datini şi moravuri ale Poporului Român" a lui G. Dem. Theodorescu, şi
care se află în bibliografie. După numărul mare de titluri adăugate şi
t.lupă descrierea sumară a fiecărui titlu, se vede că Louis Basset era om
de bibliotecă şi mai ales că, ideea
completării bibliografiei amintite l-a
încălzit şi antrenat. Volumul are o
frumoasă legătură cu cotor de piele şi îl socotim printre valorile noastre bibliofile.

Re sume

L'auteur decrit quelques livrcs appartenants, au fond de la Bibliotheque departementale d'Argeş, provenants des personalites de la culture.
litterature et d'aut roumaine, avec

Ies autographes des auteurs ou des
leur posesseurs. Aussi. la Bibliotheque devient une des institutions culturelles irnpartantes du departame.nt.
d'Argeş.
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AUTOGRAFE IN BIBLIOTECA
DE LA VALEA MARE
ELENA ROTARU

Despre Liviu Rebreanu s-au scris
de-a lungul timpului lucrări numeroase, în care ne este prezentat atcît
creatorul literar de valoare universală, cât şi omul care a fost Liviu
Rebreanu.
Toate aceste lucrări, bazate pc o
documentaţie ştiinţifică
dintre cele
mai serioase, contribuie la spulberarea multor mistet"e, destăinuindu-ne
secretele măreţiei sale.
Romancierul ardelean a lăsat posterităţii o operă a cărei amplitudine
se dezvăluie tot mai mult, pe măsu
ra cercetărilor. Alături de opera literară propriu-zisă, s-au păstrat aproape 10 OOO de piese (scrisori, cărţi
de vizită, invitaţii etc.) din corespondenţa sa. Dintre acestea, fondul
cel mai important de scrisori primite
sau trimise de L. Rebreanu se găseş
te la Biblioteca Academiei. multe
dintre ele văzând lumina tiparului,
parţial sau total, în presa din Bucureşti sau provincie. O altă parte din
această corespondenţă se află în alte
.~olecţii publice sau private.
ln colecţia CasE:i memoriale ,,Liviu
Rebreanu" din Valea Mare, se afli'1.
de asemenea, câteva exemplare din
corespondenţa lui L. Rebreanu ; cărţi
de vizită, invitaţii etc. Este adevărat
că valoarea informaţională a acestei
corespondenţe este de mai m i c ă
importanţă, comparativ cu materia-

lele similare aflate la Biblioteca Academiei de exemplu, dar, în cazul
personalităţilor
excepţionale,
orice
document îşi păstrează puterea de
iradiere peste timp impunând cercetarea şi păstrarea lui cu sfinţenie 1).
Un loc aparte în colecţia de la Valea Mare, îl au cărţile autografe.
Unele dintre ele sunt trimise scriitorului în anul apari~iei lor, multe fiind
volume de debut, timpul transformând numele necunoscute, poate
atunci, în nume de referinţă ale literaturii române. Altele au aparţinut
fiicei scriitorului, Puia Florica Rebreanu. Aceste autografe scot în evidenţă relaţiile dintre Liviu Rebreanu
şi scrii tor ii contemporani, unii aflaţi
în culmea gloriei, alţii bătând timid
la porţile lit(•raturii. Din toate reiese
admiraţia, aprecierea şi prestanţa de
care se bucura Liviu Rebreanu în
re:îndul confraţilcr săi. Desigur, ea,
nu era unanimă. O personalitate atât
de puternică, precum cca a lui Liviu
Rebreanu, nu putea si'1 nu stârnească
controverse. Lucrul acesta reiese şi
dintr-o lucrare recent apărută, dedicată lui Lucian Blaga. Este vorba de
lucrarea lui Ion Oprişan „Lucian
Blaga. Printre contemporani. Dialoguri adnotate". (Ecitura Minerva, Bucureşti, 1987).
Din dialogul stc..bilit
de Ion Oprişan cu mari personalităţi
ale vieţii literare care I-au cur.oscut
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pe Lucian Blaga, mulţi fac paralele pagina de titlu al volumului „Ctmîntre acesta din urmă şi Liviu Re- tece noi" este : „Maestrului Liviu Rebreanu. Este cazul lui Serban Ciocu- breanu în semn de admiraţie".
lescu, Vasile Netea etc.·
Profesorul Universităţii din Iaşi,
Disputa dintre Tudor Arghezi şi Iorgu Iordan, scria pe „Gramatica
Liviu Rebreanu nu mai constituie o limbii române", apărută în Editura
taină pentru nimeni dintre cei preo„Cartea Românească",
Bucureşti :
cupaţi şi de c·uliselc> \·ieţii literare.
„Domnului Liviu Rebreanu omagiu
Vasik Netea arată în cartea mai sus cordial".
amintită că disputa se reeditează şi
I. A. Bassarabescu îi oferă lui Liviu
în cazul „acPstui cuplu de oameni Rebreanu, în 1923, volumul apărut
mari Blaga - Rebrc>anu". Deşi amân- în acelaşi an la Editura literarii a
doi şi-au ales subiecte întruc;îtva si- Casei şcoalelor, Bucureştj, intitulat
milare în discursurile de recepţie la ,,Schiţe şi nuvele". Iată şi autograAcademia Rom<înă şi anume Blaga ful : „Domnului Liviu Rebreanu cu
- Elogiul satului romc"mesc, iar Rc·- sinceră şi prietenească admiraţie".
breanu - Lauda ţăranului rorn<în Agatha Grigorescu soţia lui
„raporturile dintre cei doi nu au fost
George
Bacovia,
ea
însăşi poeti'1, îi
deloc Pxemplare". Şi, spune mai departe Vasile Netc'a : „Fiindcă pe Rc•- oferă în anul 1926 volumul ,.,Muguri
breanu l-a afectat faptul c;i Blaga a cenuşii", cu următorl!l) autograf:
fost ales înaintea lui membru al Aca- „Domnului Liviu Rebreanu akas:1
demici. Iar, pe de alta, pe Blaga l-a preţuire literară".
Autografele prezentate - dincolo
afectat faptul că Rebreanu, ca din•ctor al Teatrului Naţional „nu s-a gră de respectul şi admiraţia pentru pel'bit sc"1-i joace piesele". D;ir, aşa cum sonali tatea şi opera marelui romansublinia şi V. Netea, „acestea-s ehl•s- cier, lasă să se întrevadă şi relaţiile pur omeneşti stabilite între Litiuni care aparţin pitorescului vieţii
viu Rebreanu şi autorii respectivi :
literare, dar nu sunt fapte core să aisunt printre ei prieteni intimi, bune
bă vreo importanţă deosebit.ă".
Intre cărţile autografe de la Vale11 cunoştinţe, simple cunoştinţe, colaboratori etc.
Mare care subliniază aprecierea şi
admiraţia
autorilor respectivi. a··
Biblioteca de la Valea Mare conţine şi un număr însemnat de lucrări
menţiom1 cf1tova, prezc•ntate la int{1mdin literatura universală, traduse în
plare. fără a fi grupate după anumite
româneşte de diferiţi scriitori români.
criterii :
Ele au fost oferite lui Liviu Rebrea„Jupânul care f<:icea aur". Editura
nu de .traducătorii respectivi şi păs
Cartea Romfmească, Bucure· şti, 1930.
trează pe pagina de gardă, autograAutograful este dedicat : „Scriitorului
Liviu Rebreanu în amintirea marelui ful lor. Aşa este, de pildă un volum
său roman
Piidurm sp<înzuraţilor, de poezii aparţinând lui Victor Hugo,
această carte mică
de la Adrian Albert Samain, Charles Guerin,
Henri Bataille, Henri de Regnier,
Maniu".
Tudor Vianu este prezent cu „Arta tălmăciţi în limba româneaşcă d,e
:i.ctorului" cu următoarea dedicatie : Dimitrie Anghel şi Ion Minulescu şi
.,Domnului Liviu Rebreanu cu grele- apărut în 1937 la Bucureşti, Tipograle amintiri, ale unui lu~ ţrecut. cu fia „Luceafărulu. Iată şi autograful:
iubire şi admiraţie - 27 mai 1942, „Lui L. Rebreanu omagiul postum al
unui poet defunct şi prietenia veche
T. Viam1".
·
Un alt nume este cel al poetului a unui alt poet în viaţă", Ion MinuMihai Beniuc. Autograful scris pe lescu, Hl37.
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Sunt cunoscut.e în epocă relaţiile cureşti, participând împreună la şe
de sttânsă prietenie dintre L. Rebrea- dinţele cenaclului din casa lui Mihail
nµ $i I. Minulescu, cimentate şi de Dragom1rescu, sau la cele ale Socieprieterua stabilită i•.1tre familiile lor. tăţii Scriitorilor Români, unde D_
De altfel, au locuit în acelaşi imobil Anghel era viceprc;,:edinte în perioadin cartierul Cotroceni, pe bulevar- da respectivă.
dul Gh. Marinescu.
Biblioteca de la Valea Mere mai
conţine şi operele lui L. RebrcJ:1ll,
Celălalt autor al traducerii, poetul
Dimitrie Anghel, nu mai trăia, la traduse în di\:ersC' limbi str<iine
data apariţiei volumului de versuri. foarte multe purFmd aubgrnful traDar, viaţa acestuia şi mai ales epi- ducătorului respectiv. Acest fond consodul final impresionase în chip cu tinuă să se îmbogăţească permai1cnt,
totul special pe L. Rebreanu, încer- pe măsura apariţiilor elf' n-:--i traduceri
când să-l transpună chiar într-un ro- alC' operei rcbren'.enC', pe:>te hot·':C'lc·
man intitulat .,Şarpele", din care nu ţării.
Cea mai recci1t{1 trnducere. intrată
va scrie decât primul capitol. Romanul se baza pe drama căsniciei poe- în patrimoniul Casf:'; 'l~Pm'.'riall· ele
tului Şt. O. Iosif şi, apoi, a căsniciei Li Valea Mare este ce~~ :1 r-:.ma:1:1lui
pOl'tului Dimitrie Anghel cu scrii- •• Ion", apărut<i în li 11ba j::pcinez:1, la
Tokyc, în a'1•Jl l98fl. C': :-k:1 a f··st
to:~rea Natalia Negru. dram:1 izbucnite'! în epoca în cart' Liviu Rebrearn 1 oferiti"1 CasC'i mem'Jriale de însuşi
se stabilea la Bucureşti şi încheiatt"1 traducătorul ei, profcs:xul S•_1"~~Ja
prin moartea timpurie a doi dintre
cei mai de seamă scriitori ai vremii.
Căsătoritei Ia început cu Şt. O. lofjf,
care nutrise pentru ea o pasiune mistuitoart', Natalia Negru îl părăsise
în Hll O pentru prietenul şi colaboratorul soţului, Dimitrie Anghel. Pără
sit, resemnat şi bolnav, Şt. O. Iosif
mai public<-1 un ultim volum în 191:3
- versuri de iubire - şi moare în
spital Copilul lor moare şi el, în 191~.
Cel de-al c.loilca soţ, Dimitrie Anghel, fire violentă, într-un acces de
gelozie trage un foc de revolver asupra soţiei sale, în toamna anului 1914
şi crez~md că a ucis-o, se sinucide. I:'c
fapt, Natalia Negru nu fusese dec<it
uşor rănită. Din această dramă reală.
L. Rebreanu a scris un capitol, aş:l
cum spuneam mai înainte. Romanul
n-a fost continuat. fie datorită exigenţei romancierului, fie datorită apariţiei romanţate a aceleiaşi drame
sentimentale : „Helianta. Două vieţi
stinse", de Natalia Negru.
Pe Dimitrie Anghel. ca de altfel şi
pe Şt. O. Iosif, L. Rebreanu îi cunoscuse încă de la stabilirea la Bu- Coperta ediţiei japoneze a romanulUi „Ion"
1

1
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Haruya, cu prilejul vizitei pe care de la Valea Mare, considerând că indomnia sa a făcut-o în ianuarie 1989 discreţia de a le citi şi prezenta pula Valea Mare. Versiunea japoneză a blicului a fost iertată de cititor, din
romanului ,,Ion" a apărut, deci, la moment ce însuşi scriitorul, încă din
Tokyo, în anul sărbătoririi centena- timpul vieţii, a acceptat-o, socotind-o
rului »Liviu Rebreanu", şi trebuie inevitabilă. Avem în vedere o ciorn[1
menţionat că i s-a decernat „Premiul
a sa, aflată la Biblioteca Acadernil'i
Asociaţiei Traducătorilor din JapoRomâne şi cercetată de Niculae Ghenia·, pentru cea mai bună traducere ran, autorul multor lucrări de referinţă despre viaţa şi opera lui Liviu
făcută în anul respectiv.
Folosim acest prilej, de a-i mul- Rebreanu. lată conţinutul acesteia :
.ţumi profesorului Sumya Haruya şi
„Scriitorul trebuie să ştie că viaţa lui
sperăm că domnia sa va recepţion<i
întreagă nu poate avea ascunzişuri,
mesajul, întruc[1t desfăşoarc'i şi acti- nici taine, nici menajamente. Mai cuvitate didactică, în prezent, in cadrul rând sau mai târziu. toate se vor da
Uni versi tă ţii Bucureşti, la catedra de pe faţă, toate secretele. Prin hârtiile
lui vor scotoci oameni diferiţi, indislimb<ci japonez0:-1.
Ne oprim aici, deocamdată, cu pre- creţi. Discreţia scriitorului în viaţii
zentarea autogr:!L•lor din biblioteca e inutilă"2).
NOTE
1) Nicolae Liu, Destăinuirile şi mesajul
corespondenţei,
ROMANlA LITERAR1\

2) Niculae Gheran, Tânărul Rebreanu,
Editura Albatros, Bucureşti, 1986, pal!. 8.

nr. 47, joi, 20 nov. 1!Ji5.

DES LIVRES AUTOGRAPHES
DE LA BIBLIOTHEQUE
DE V ALEA MARE
Resurne
Cct ouvragl' remarquc quelques
oeuvres de la bibliotheqLH' de la demeure historique classec• monument
national „L. Rebreanu"' du village
Vale;i Mare, eommune Ştefăneşti,
departemen t d 'Argeş. Pou r la plupart
·de ces livrcs ont appartenu a l'ecrivain d portent lc•s autogr<1phes des
.au te urs n•specti ;·s.

De plus, sont presentees quclques
traductions des oeuvres de Rebreanu
qui portent aussi Ies autographes des
traducteurs respectifs. La lecture des
autographes prouvP le respect ct
l'aclmiration pour la personalite et
l'oeuvre du grand romancier et de
rneme les relations d'amitie et purerncnt humaines etablies entre L. Rebreanu et Ies autres ecrivains.
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SCRIITORUL ION IONESCU BOTENI
ION CHELCEA

Ion Ionescu Boteni - pe numele
s<1u adevărat Ion Croitoru - s-a năs
cut în ziua de 12 iulie 1881. Amd
morţii : 15 iunie 1949. A trăit deci
li8 de ani. Face partea dintr-o familie
de moşneni scăpătaţi din satul ce-i
poartă numele.
Şcoala şi-o începe în satul său, care pe atunci era „peste ge:îrlă" şi în
care se putea număra doar două fete ... Anica şi Filofteia Popii 1. „N-aveam clădire. Ţineam iarna copii într-o cociobă cu pereţii desgărdinaţi.
Soba scotea fum. Acoperişul era rupt
şi pomesteala de jos se făcea noroi,
când se porneau ploi mari stăruitoa
re".
în sat învaţă 5 ani şi când să treacă în el. VI-a, într-o zi caldă de august a trebuit să plece. Unde? la Bucureşti, unde se pare că avea o rudă.
Dar nu stă mult. Doar două luni, după care se întoarce ca să înveţe carte mai departe la şcoala din oraş ...
unde a lăsat pe mulţi târgoveţi în urmă ..Şi opinca lui sta cu cinste în băn
cile frumoase, alături de ghetele lustruite ale băieţilor de boier" 3.
Inzestrat cu calităţi la învăţătură,
băiat1!1l lui Niţă Croitoru din Boteni
- Muscel, în cele din urmă-şi ia licenţa în litere şi drept la Bucureşti
şi ajunge profesor în oraşul Câmpm1ung Muscel.
Ion Ionescu Boteni, care mai uîrziu îşi zice doar 1,Ion Boteni", cola-

I

borează la „Sămănătorul" lui N. Iorga, şi rândurile acestuia elogioase la
adresa scriitorului, se explică, în parte, poate şi din acest motiv. Pentrli
că Titu Maiorescu era puţin ... de altă
părere în privinţa scrisului său si
„dintele vremii" i-a dat dreptate acestuia. Titu Maiorescu îi scoate în
lumină „stilul îngrijit, limba corectă, dar că „nici un conflict sufletesc
mai adânc nu întrerupe lâncezeala unei idei, după tipic" ... figuri de convenienţă cu vorbe la fel" ... „o idilă
de la oraş, precum cea dintâi fusese
de la ţară scrise în acelaşi stil dwlceag"4.
Ceea ce denotă că nu e uşor să te
lansezi nici în literatură. Ne gândim
însă că Ion Ionescu Boteni a fost acela care pentru prima dată a scos
din anonimat satul Boteni şi Muscelul chiar. In ce fel este o altă problemă. Adevărul e că Ion Ionescu
Boteni în anul 1907 scoate la Câmpulung, capitala judeţului său .,Moscelul", prima revistă literară care apare pe plaiurile sale natale, pân-aici existând doar gazete de partid - revistă la care colaborează şi ['opârceanu. Aici proza era reprezentată
de Ion Ionescu Boteni şi M. t.nngeanu, poezia de D. Nanus.
De semnalat însă că Ion Ionescu
Boteni r'lutat în Bucureşti (1910) lucra la o altă revistă literară, „Ci-
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mi nul nostru", revistă săptămânală cu Boteni se ocupa numai de literatură.
pusă „sub îngrijirea lui".
în această revistă şi publică scriApariţia sa, cu prima scriere ediitorul, încă din primul număr, par- tată în volum, ••Casa din Muscel. Nute din schitele sale şi lucrări mai în- vele şi Schiţe"6 , a stârnit aprecieri
tinse, ca spre exemplu „Florica Man- pozitive din partea lui N. Iorga. Zitului", aceasta în numere succesive. cea acesta ; „pe c{1tă vreme literatuUna dintre cele mai izbutite dintre ra noastră dădea numai chipuri de
scrieriJe sale „Tata" se află publica- ţărani ideali, care erau din toate ţi
tă în nr. 7 din 24 dec. 1910.
nuturile şi din nici unul" ... „ţăranul
muscelean,
o mândrie a neamului ză
Prin urmare, pe lângă „Muscelul",
va trebui să alipim activităţii sale li- cea uitat în acele frumoase clădiri
terare-culturale şi munca depusă la albe din curţile cu belşug" ...••astăzi
el iese la iveală, uimind prin nouta„Căminul nostru~'.
Ion Ionescu Boteni are publicate tea şi prin frumuseţea lui" ... „Tre;8 volumaşe de scTieri literare <nuvebuea un fiu al Muscelului., un fiu de
le şi schiţe) şi un roman „Moara din la ţară, din marile sate luminoase,
Vi'.'irtop". Dar el a excelat, dacă se cu aerul tare, care ridică în obnji
poate întrebuinţa acest cuvânt
acel sânge mult şi pune flacăre tare,
nici pe departe în genul romanului, pentru a vorbi după cuvinţă despre
cât al nuvelei, dar mai ales al schi- „Casa din Muscel" ... ,,El s-a găsit. E
ţei. A publicat (în colaborare) şi un
un flăcău din Botei;ii"„. „băiat de
manual de limba franceză, el predând moşnean" - şi invită la lectura căr
această materie la unele licee din
ţii sale : ••Poftiţi cu Boteni la drum
Bucureşti.
N-am vrea să fim lipsiţi de consi- şi ce-ţi vedea, mi-ţi spune. Da rău
n-o' să vă pară că aţi plecat cu dânderaţie faţă de înaintaşi. Adevărul e
sul" .. .7.
că pe acea vreme, pe firmamentul
Ar fi cazul, cred, selecţionat, să i
cultural muscelean nu străluceau deediteze din lucrări. Scriitorul Ion
se
cf1t puţine stele : era C. Rădulescu
Ionescu
Boteni, om cu înfăţişare a·codin, care venea din sud, dfo Valea
leasă, îşi doarme somnul de veci în
Mare ·Podgoria şi care se ocupa mai
mult cu folclon..11, Mihail Lungeanu, cimitirul S:f. Vineri din Bucureşti, pe
care făcea literatură pe teme - şi a cărui lespede aşezată orizontal stă
folclorice, apoi ven~a ~uf!litru Bă scris : „prof. I. Boteni. Scriitor-Avojan, dar acesta era istoric, iar Iones- cat".
BTI3LI0GRAFIA SCRIERILOR
LUI ION IONESCU-BOTENI

ln, afară de revista literară „Muscelul",
-care apare la Cflmpulung MusqeL_(l907) el fiind „director" - e de amintit şi rev.
„Căminul nbsttu", revistă săptămânală, care apare la Bucureşti (1910-1911) sub „îngrijirea lui".
„
.. · . , .
.
1. Ion Botenl. Casa din Muscl'l. Nuvele
li schiţe, un vol. în 8° de 132 p. Câmpulung. Tip. G.N. Vlădescu. 1907.
2. Ion Ionescu Boteni. Din satul nostru.
Nuvl'le şi schiţe. Ed. „Minerva". Bucureşti.
1908, 275 p.
.

3. 1. Boteni. .Drumuri. Biblioteca „Mi·
nervei". B~cureş\i. 191?. 119. p...
..
4 .. I. Boteni. ln . zili,! ele v11canţă, BucureŞti. 1910, 113 p. (Biblioteca „Minervei".
Nr. 76).
.
.
.
6. 1. Ionescu Boteni:Scri'soăr'e căfrc alegătorii coTugiul.ui al ,3-lea de Cameră din
judeţul Muscel. Câmpulung. 1914. 7 p.
7. I. Ionescu Boteni. Incidente electorale„ Discurs rostit la 3 iulie 1926 în adunarea deputaţilor. Bucureşti. 1926, 26 p.
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---- ------ ----------8. I. Ionescu Boteni. Scrisoarea din Cogealac şi alte nuvele. Edit. ziarului „Universul", 162 p.
9. I. Ionescu Boteni. Pe Argeşel. Bucureşti. 1933, 192 p.
10. I. Ionescu Boteni. Florica Mantului.
Bucureşti, 149 p.

11. l(onescu) Boteni. Jules Berbier. Livre de francais a l'usage des eleves I-re
annec des ecoles comercialcs (gymnases
el lycces) de gari;ons et jeunes filles, Bucarest. 1938, 163 p. - apoi şi pentru el.
II-VIII.
12. I. Boteni. Moara din Vârtop. Roman.
Bucureşti, 1943, 288 p.
erată.

+

NOTE
1

Din satul Nostru, p. 80.
In zile de vacanţă, p. 98.
3 Din satul nostru, p. 88.
4 V. Convorbiri Literare" XLII (1902),
p. 377-379.
2

5 1873-194.3. Poet sămănătorist
ducător din °Corneille şi Racine.
6 Tip. C.N.
132 p.

Vlădescu.

şi

tra-

Câmpulung. 1907,

Abstract
The author presents the writer I.
Ionescu Boteni, who gave literature a few volumes of short prose

and a novel. The writer was appreciated by Nicolae Iorga whose magazines he collaborated with.
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REVISTA „KALENDE" -TIPARITA LA PITEŞTI
DUMITRU ANGHEL
Intre cele aproximativ 300 de Lovinescu, împotriva ortodoxismului
titluri de reviste literare, consemna- de emisiune postbelică ce tinde a
te între 1918 - 1944, se numără şi obtura europenizarea conştiinţei ro„Kalende", o revistă lunară, literarc'l mâneşti".
şi ştiinţifică, având în comitetul de
Circumstanţele apariţiei periodicudirecţie pe: Tudor Şoimaru, Vladimir
lui sunt legate de ideea unanimi'1 a
Streinu, Şerban Cioculescu, Pompiliu fondatorilor că, în acel moment, priConstantinescu ; redacţia şi adminis- mejdia nr. 1 a cultYrii româneşti era
traţia : în Bucureşti, Calea Victoriei,
orientarea spre misticism. Punctul
Hotel Continental, camera 39, tipă lor de vedere intelectualist şi laic s-a
rită de ,,Artistica P. Mitu", la Piteşti.
concretizat printr-un manifest redacDeşi periodicul a avut o existenţă
tat colectiv, de cei trei critici (P.
efemeră, locul lui nu e însă deloc
Constantinescu, Vl. Streinu şi Ş. Cioneglijabil în istoria frăm<:întărilor culescu), cât şi prin hotărfirea desideologice ale vremii.
chiderii unei anchete pe tema opţiu
Revista „Kalende" este menţionată nii între soluţiile intelectului şi ace··
în dicţionarele şi tratatele litc>rare, lea ale credinţei cu „predicarea ortodar şi în Istoria României În date, doxiei ca punct de vedere cordial al
Editura Enciclopedicii Română, Bu- culturii noastre".
cureşti 1971. La pag. 241, nota 3,
Revista Kalende, care n-a durat
Istoria teatrului în România, volumul
decât din noiembrie 1928 până in
al III-lea (Editura Academiei Re- martie 19W ,,prin contribuţia finanpublicii Socialiste România, Bucu- ciară a membrilor fondatori (câte 1500
reşti,
1973) evidenţiază campania lei lunar), s-a tipărit la Piteşti, unde
publicaţiei menţionate în titlul luVI. Streinu preda, în acel moment,
crării noastre
împotriva orientării româna la Liceml „I. C. Brătianu",
unor numeroşi tineri către misticism
asigurând şi acurateţea formală (coşi polarizarea lor în jurul „Gândirii"
rectura), pe lângă prezenţa lui ubişi a ideologiei ortodoxiste: „A se vecuă în toate rubricile.
dea campania de ltmgă durată desDe ce a încetat însă revista Kachisă prin manifestul primului nulende, după numai cinci numere ?
măr al revistei Kalende (1928) de
Să-l cităm pe Şerban Cioculescu :
către gmpul tinerilor critici Pompi,,Ne-au nemulţumit corectarile defecliu Constantinesc~1. Vladimir Streinu tuoase ale mult lăudatei tipografii
şi Şerban r,ioculescu, aliniaţ.i punca lui P. Mitu, de care s-a dezgustat
tului de vedere raţionalist al lui E. şi Streinu. In căutarea alteia, am rehttp://cimec.ro
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nunţat cu totul la apariţia organului
„cartea acestei vieţi este încă de
nostru, fără să-i bănuim însă „istoriscris".
citatea"
(Amintiri, Ed. Eminescu,
În nr. 2, Revista faptelor literare,
1975, pag. 190).
Ia noi si în străinătate e semnatit
Vom reveni asupra problemei, du- Vladimir Streinu, „K" şi Vl. Str„ de
unul şi acelaşi, aşadar, ca şi „Cărţi
pă ce vom urmări activitatea lui Vl.
(streine)" Vl. Str.
Streinu la ,,l(alende".
Citim în patru pagini (36 - 39) răs
Răsfoind cele 5 numere se poate
punsul dat lui Călinescu pe temP
uşor observa că Streinu s-a dovedit
destul de activ. După mărturia lui „Modernism-tradiţionalism". Mai e
de menţionat -opinia lui Streinu
Şerban Cioculescu, aflăm că el redactase (stilizare) acel Cuvânt înainte asupra căreia în urmă avea să revin,-,
acelaşi nurtu'!r, ·Revista faptelor lite- cum că formula de „geniu verbal''
rare (pag. 30 - 31) şi rubrica cu titlul e insuficientă pentru a defini personalitatea politică a lui Tudor Arghezi
„Cărţi (streine)",
nmbele semnate
„K". Curioase ni se par reflecţiile (pag. 40). La „Cărţi (streine)", aflăm
din nr. 1. Tot de el sunt scrise 'în concentratele sale note despre o verstârnite de cele Trei Metropole ale siune rilkeană franceză a lui Bet,
lui Rebreanu care afirmase „cultul şi despre Aspects de la biographie
naturii e o măscărie orăşenească, ale lui Andre Maurois.
destul de recentă". Vl. Streinu nu a
In nr. 3 - 4, Vl. Streinu consemneavăzut în acesta ,,un semn de estetism
ză. cu umor, sub titlul
Sculptorul
şi o poziţie intelectualistă
pe care Brâncu~i contrabandist, aventura ,qe·
suntem datori a o păstra". Adică l-a niahdui artist, nu încă universal cuapropiat pe Rebreanu spre estetism, noscut, căruia autorităţile vamale
şi nu numai spre acesta, ci şi spre
americane i-au intentat proces de
Oscar Wilde (ca estetismul prin de- contrabandă, pe considerentul că
finiţie). Tot atât de curioasă, dar şi
operele lui în bronz n-ar fi deeât. ..
interesantă, ca şi precedC'nta, ni Sl'
rnaterie brută. sustrasă taxelor. Din
pare aserţiunea despre Caragiale cCt fericire, marele artist a câştigat proar fi conceput ,.literatura ca un su- cesul, iar poetul din VI. Streinu înpranaturalism" (formula este a lui cheie : .,Astfel arta care, în zborul fix
C'.rerard de Nerval).
al Păsării d-lt:1i Brâncuşi, îşi trece
O altă notă, din revista faptelor nostalgia migratorie în ficţiune şi
literare, consemna ,,cinquentenerul aşa, se vede juridic recunoscută şi
fondării grupului Hydrapoţilor", iar
işi erige liberul arbitru în faţa na·
wltima, faptul că Academia Franceză turii. Colivia a fost oficial deschisă
găsise formule pentru noţiunea lite(pag. 113).
rară „naturalism" şi că 1Vlarinetti
In nr. 5 al revistei „Kalende", uninaugura~e la Peruggia un curs de
de Vl. Streinu şi-a demonstrat virtufuturism. Cu ironie, Vl. Streinu nota ţiile de polemist, apare un interesant
despre poetul aliniat fascismului : comentariY al ideilor unui aliat stră
„Se înţelege oarecum greu faptul că in al gândirii omului, filozoful gerMarinetti va trebui să adopte pentru man -Hermann Kayserling, la ,.,Recuvintele sale in ·libertate disciplina vista faptelor literare". -sub titlul :
căprăriilor fasciste dar ce -înseam· La 1noi.
nă aceasta? ·Evoiva 'la eatedră".
Demn de menţionat e şi faptul di
La „Cărţi (streine)", Streinu recen- Streinu, în primul număr al Kalenzează cartea Rachildei : Alfred Jarry
delor, publică poezia programatini
on le Suri eh des Iether p cu concluzie: Predică.

http://cimec.ro
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Referitor la încetarea apariţiei revis tei opiniem noi, m 1 corecturile
defectuoase ale tipografici piteştene
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grabă

faptul că Vl. Streinu
devenit spiritus rector al Kalendelor,
revine în Franţa, la Nancy, pentru
studii.

Resume
Les cinq numeros de la publication
„Kalende", editee a Piteşti en 1928
representent un moment important
dans l'histoire de la presse culturalle
rouamaine. La publication a eu en

Vladimir Streinu, a cette epoque professeur au Lycee ••1.c. Brătianu", un
vrai spiritus rector, en annonceant un
grand critique des decennies suivantes.

http://cimec.ro

http://cimec.ro

CENACLUL LITERAR „LIVIU REBREANU"
CORINA MURARIU-BUDESCU
Mă aplec cu inima şi gândul asupra unei perioade din viaţa mea, perioadă care a fost legată şi de Cenaclul literar „Liviu Rebreanu" din Piteşti.

Vorbind de începuturile lui, din
documentele găsite pe parcursul a
mai bine de 20 de ani, am reuşit să
aflu câte ceva din atmosfera literarei
a Piteştiului anului 1947.
Cei care aveau ceva de spws pc tă
râmul literelor erau polarizaţi, în acea perioadă, în jurul presei locale, a
Ateneului „Ionescu-Gion" şi a bibliotecii particulare Bobancu, pusă cu
generozitate la dispoziţia publicului.
Scriitorii locali se întâlneau, la început, ocazional, apoi din ce în ce
mai regulat. Incepând cu anul 1947,
s-au pus bazele unui cenaclu literar
care a avut ca sediu de început locuinţa din str. Şerban Vodă 138. în anul 1948, prin dispoziţia forurilor locale de atunci, în prezenţa Consilierului cultural al Ministerului Artelor
şi Informaţiilor, s-a primit un alt sediu într-o clădire (care nu mai există
de mult) unde a funcţionat mai mulţi
ani.
La început, cenaclul literar s-a numit ••Orizonturi noi", apoi "Alexandru Sahia", iar, din 1956, ,,Liviu Rebreanu"'' - cinstind astfel memoria
celui care a locuit la Valea Mare.
Ca membri fondatori, pot fi amintiţi : Ludmila Ghiţescu poetă, Ma-

ria Constantinescu-Piteşti - poetă,
Dimitrie Albota - prozator, Ion Cruceană pwblicist, Fioru Mihăescu poet, Ion N. Voiculescu - eseist şi
poet, Vera Hudici - prozatoare, Vasile Nicău - eseist, Octav Pârvulescu
- poet, Drăghici Mărgineanu - eseist, Mihail Ilovici, critic literar şi alţii.

De atunci, anii s-au aşternut unii
peste alţii şi - muzele au ademenit
prin semne, de puţini înţelese, noi
generaţii care au bătut la porţile veş
niciei prin litera tipărită.
Se împlinesc în curând 5 decenii
de când acest cenaclu s-a înfiripat în
urbea de pe Argeş, mulţi dintre începători devenind amintiri, dar lă
sându-şi
şi semnătura
pe câte o
carte. Ceea ce rămâne, însă, peste ani, cu toate necazurile, răută
ţile, calomniile şi neîmplinirile este
unitatea care s-a creat în acest cenaclu, dorinţa de a păstra neîntinat numele lui Rebreanu şi de a-l cinsti aşa
cum se cuvine.
Câteva picături de frumos care să
învioreze· sufletele oamenilor au fost
dăruite poate şi de creatorii din acest
C'enaclu care a fost o prezenţă permanentă în mişcan'a culturală a Argeşului.

„Cum o parte din ucenicia mea lioraRebreanu" de care-mi amintesc cu plă-

terară se leagă în chip direct de
şul Piteşti şi de Cenaclul „Liviu

http://cimec.ro
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cere scria Cezar Baltag la aniversarea a 35 de ani de existenţă a cenacului). Imi amintesc cu nostalgie s1
dragoste şi acum, după 27 de ani de la
absolvirea liceului, mă gândesc cu <'moţie câţi poeţi tineri, de frumos viitor s-au născut şi s-au format în aceşti ani de fiinţare a cenaclului amintit, pe meleagurile de neuitat ale
Argeşului".

Au mai trecut prin acest cenaclu :
Horia Zilieru, Ileana Mălăncioiu, Nicolae Ioana, Ioana Bantaş, Dumitru
M. Ion, Otilia Nicolescu, Vera Hudici
şi_ alţii, acum consacraţi, plecaţi din
Piteşti.

Nu pot să nu menţionez pe cei care·
pus pe hârtie ,.lumina g;-îndului" şi au rămas aici fiind mereu o
„prezenţă" : Nicolae Petrescu, Elisaveta Novac, Marin Ioniţc'i, Toma Biolan, Octav Pârvulcscu, Corneliu Marcu, Ion Lică-Vulpeşti, Narcis Zărnes
cu, Marin Radu Ene, Ion Crucean<t
Traian Gărduş, Mona Vâlceanl!l etc.
etc.
Din conducerea cenaclului au fcicut
parte oameni de suflet şi de valoare
în anii care au trecut : Ludmila Ghiţescu, Flocu Mihăescu, Drăghici Măr
gineanu, Ion Dinu, Tudot Diaconu.
Octav Pârvulescu, Constantin Miuşi-au
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Lerca, Dan Rotaru, Ion Lică-Vulpeşti.
Sergiu Nicolaescu, Mihail Diaconescu.
Sigur, cenaclul nu naşte scriitori,
dar poate defini o atmosferă, poate
întrona re.spect pentru litera scrisă,
poate şlefui şi, eventual, uşura afirman•a tinerelor talente.
In acest sens, au contribuit mult
legăturile cu scriitori consacraţi din
ţară şi alte cenacluri literare. Astfel,
au fost prezenţi la multe din reuniunile Cenaclului „Liviu Rebreanu", ca
in..\titaţi : Zaharia Stancu Victor Eftirr'iiu, Nicolae Labiş, :Mihai Beniuc,
Mihu Dragomir, Ion Bănuţă, Dumitru
Corbea, Victor Tulbure, Alexandru
Andriţoiu, Nicolae Velea, Gheorghe
Tomozei, Fănuş Neagu, :Mircea Micu,
Ion Potopin, Aghata Grigorescu-Bacovia etc.
Aş vrea. cu toate că sunt încă foarte multe de spus, pentru cei aproape
50 de ani de existenţă, s<i închei cu
cePa ce Ion Bănuţă (preşedinte de onoare al cenaclului) seda la împlinirea a 35 de ani de activitate a Cenaclului „Liviu Rebreanu": „Mă uit
cu tulburare la munca din acest cenaclu. Mă uit cu iubire la creaţiile
confraţilor mei argeşeni, la cărţile
lor frumoase - cele care au fost, dar,
mai ales, la cele ce au să vină".

Resume
, L'aute~r essaye u:r:ie reconstitution

d~. l''acti~ţe ~u Cenacle ,.,.Liviu Re-

breanu" de Piteşti',

le

groupement litteraire avec une activite permanente.

plus vieu'x
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ISTORIE SI SPIRITl)ALITA TE. ORTODOXĂ

INTAIUL INALT SCAUN VLĂDICESC
DIN ŢARA ROMANEASCĂ
+P.S. CALINIC ARGATU
GRIGORE CONSTANTINESCU
„Istoria noastră - consemna eru- :-im hotăr;ît să zidim, să îni1lţ<irn :;;: s."t
ditul desţelenitor al trecutului nea- întărim acest mai sus-pomenit t·,(·as
mului românesc, Mihail Kogălnicea de la temelie".
„.Argeşului i-a fost dat să stea l~1
nu - este în tradiţia poporului, în
movilele nenumărate ce împestriţea temelia organizării vieţii religioas~·
ză întinsele noastre câmpii, în mă
din Ţara RomâneascJ.
năstirile ce cuvioşii noştri domni
Hotărârea sinodalei din mai l:l:irl
le-au zidit în aducerea aminte a bi- confirma decizia marelui voie .·od
ruinţelor câştigate, în hrisoave şi în
Alexandru Basarab de a cere Patriarcronicile atâtor bărbaţi, care, într-o hiei din Constantinopol ca mitromână ţineau sabia, spre apărarea papolitul Iachint din ViC'ina - care „r:1triei şi într-alta, condeiul, spre a scrie tăcea prin enoria sa, pentru cit U1tamăreţele lor fapte."
rii îl alungaseri1 din oraşul de reşeScânteietoare file de istorie aveau dinţă, prădat şi dat uitării" - s<i fie
să se scrie şi aici, la Argeş, cu suflestrămutat „ca păstor şi arhiereu letul purificat la focul sacru al biruingiuit ·a toată Ungrovlahia", în cetatea
ţelor trecutului, înmiresmat de măre
voievodală de la Curtea de /\rge~.
ţia prezentului şi pururea deschis la
„Astfel, întâiul scaun al mitropoplăsmuirea viitorului, în această valiei ţării a fost la Argeş şi Argeşul a
tră sfântă a temeiniciei neamului nosrămas apoi scaunul mitropolitului intru, unde s-a durat pentru eternitate tâistătător". „.Argeşul este un ţinut
capodopera arhitecturii medievale ro- simbolic rom<înesc în care se cumpă
nlfmeşti, aureolată de mitul creaţiei
nesc firea poporului nostru şi credinprin jertfă din nemuritoarea baladă cioşia sa. Legenda Mănăstirii Argea meşterului Manole, Biserica mănăs şului este una din marile capodopore
tirii Curtea de Argeş. întemeiată ale culturii naţionale.
precum glăsuieşte pisania redactam
Ea nu reprezintă un simplu mit,
de însuşi marele voievod cărturar
inegalabil sub raport artistic, ci reNeagoe Basarab - pe fundaţia ve- flectarea unei realităţi : ethosul prochiului sediu mitropolitan al Ţării fund creştin, în interpretarea dată de
Româneşti ,;pe care am găsit-o domPărintele Stăniloae, Legendei Mânăs
nia mea dărâmată şi neîntărită, ~i tirii Argeşului : «Avem în ea o stră
deschizându-se ochii irumii noastre, vezie aluzie la Hristos care îşi întehttp://cimec.ro
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acest nume, unicul scaun de domnit•
meiază Biserica Sa pP jertfa de pe
Golgota şi pe prelungirea ei euharis- din ţară».
Deci, la venirea Mitropolitului Iatică, la care se adaugă, ca o rodire,
jertfa mucenicilor şi a tuturor cre- chint.• aici exista deja capitala ţării,
exista o curte domnească de la care
dincioşilor care contribuie la întreţi
şi-a luat numele, ulterior, oraşul. Enerea ei ca locaş şi comuniune prin
xista un puternic centru, un focar d1•
dC>păşirea egoismului lor. Fundamentul continuu al Bisericii, ca realitate cultură şi creştinism românesc. Divăzută şi spiritual-comunitară,
este mensiunile sale ne sLlnt sugerate de
iertfa lui Emanuel, devenit, în for- catedrala domnească Sf. Nicolae, rim;i populară, Manole".
dicată pe temeliile altei biserici în juFosta cetate de scaun în perioada rul căreia gravita o obşte monahală.
dl' întemeiere şi consolidare a Ţării In secolul al XVI-iea, Neagoe BasaRomâneşti, Cmtea de Argeş, a intrat
rab va construi celebra mânăstire cc
de timpuriu în sfera de interes a is- va intra în legendă. Voievodul nu s-a
toriografiei noastre naţionale. Oraş ul limitat numai la zidirea exterioari1
-- atestat documentar încă din anul
magnifică. El, ucenicul Patriarhului
1:3:36 - , monumentele sale şi, îndeo- Nifon, principele care avea să fie susebi, magnifica biserică înălţată de
pranumit «ctitor a toată Sfetagora„.
Neagol' Basarab în secolul al XVI-lea,
scrie «Învăţăturile» sale, carte de ziau fost adesea pomenite elogios, atât
dire lăuntrică. adevărat tratat de dogîn Evul Mediu, cât şi în epoca mo- matică şi morală ortodoxă. Intocmai
dernc1, de numeroşi călători străini.
ca în Bizanţ, Neagoe Basarab este
Nu lipsesc nici mărturiile unor înalţi
conducător al Statului şi teologhisiierarlÎi ortodocşi care au admirat C"titor. El este un voievod ortodox, în
toria lui Neagoe şi biserica Sf. Nico- deplin acord cu tradiţia noastră str<ilae. Cu vremea, cercetarea şht deli- moşească.
mitat domeniile. separând reşedinţa
voievodală de restul vestigiilor şi mo*
numentelor existente aici. Acestei re*
*
şedinţl', arheologul N. Constanfr1escu
i-a consacrat o lucrare intitulată
Flacăra veşnic vie a ortodoxismu„curtea de Argeş, 1200-1400, Asului autohtO'fl a fost întreţinută în toapra începuturilor Ţării Rom{meşti».
tă strălucirea ei, la Argeş, după ce
-C na dintre concluziile cercetărilor scaunul mitropolitan l-a însoţit pe cel
arheologice dintre µnii 1967-1973 domnesc în alte reşedinţe vojevodale,
priveşte unitatea de loc şi de timp :
mai ales, în urma ctitoririi acestei in„curtea veche a Argeşului îşi trage confundabile doine în piatră a plaiuînceputurile din perioada de după rilor rome:'meşti, Mănăstirea Curtea
1150, posibil î-.1 jurul anului 1180". de Argeş.
Vatra de credinţă a Argeşului isAutorul insistă asupra faptului că între anii 1200-1400 au existat la Ar- toric avea să n:nască în deplina ei
gc'ş «două curţi - două epocf în
splendoare• prin întemeierea. la . 18
octombrie 1793, a „celei mai noi dinstr<insă legătură, dovadă
efortul <le
a zidi şi adăuga». La fel de peremp- tre episcopiile Ţării Româneşti - la
propunerea Mitropolitului Ungrovlatorie ni se pare şi constatarea : «până
la cumpăna dintre veacurile XIV ş~ hiei, Dositei Filitti - , ocârmuirea biXVI. deci până la apariţia reşedinţei sericească găsind cu cale - potrivit
voievodale de la Târgovişte, Curtea menţiunii din anaforaua divanului că
de Argeş a fost singura vrednică de tre domnul Alexr'f1dru C. Moruzzi http://cimec.ro
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de a mai adăuga o episcopie sfintei
noastre mitropolii, la care să dea două judeţe : Argeşul şi Oltul, pentru
a putea fi păstorite, astfel, după cuviinţă, urmând ca episcopia să aibă
scaunul la sfânta mănăstire a Arge-
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rie 1823, fostul egumen al Mănăsti
rii Vieroşi, Grigorie Râmnic'eanul, „ipochimen cuvios şi destoinic dintre
pământenii părinţi diortositor, copist
şi autor de cărţi".
(Logica Sf. Ioan
Damaschin, Bucureşti, 1826).
şului".
După trecerea acestuia la cefe veş
La ce:îrma noii episcopii - sufra- nice, în toamna anului 1828, este regană a Mitropoliei Ungrovlahiei - ,
aşezat în scaun Ilarion Gheorghiadis,
întâiul stătător, Iosif Sevastis, avea care oc<îrmui eparhia aproape 17 ani,
să deschidă calea unui şir ne;•,1trerupt
remarcându-se prin talent oratoric şi
de ierarhi care sfinţeau locul, prin „osârdia spre buna păstrare a sfinteosârdia lor necurmată spre lumina- lor lăcaşuri".
rea sufletelor şi mintilor credinciosiDeşi „se afla neputincios la trup",
lor din Eparhia ArgeŞului. Socotit de stareţul de la Vieroşi, Samuil Tărtă
către mitropolit „destoinic ca să se
sescu Sinadon, devenit locote1ent de
încarce cu aceast,-1 păstoreascii obhi- ~piscop la 13 ianuarie 1845. reorganicluire", Ppiscopul Iosif (13 decembrie zează cancelaria episcopală dl' la Pi1793 -- 27 octombrie 1820) se dovedi teşti, revigoră Seminarul din Curtea
domnului ţării „obraz bisericesc cu de Argeş şi fu prins de suflul înnoitor al ideilor paşoptiste, reşedinţa sa
bună politic şi ipolipsis", iar clerului unul dintre cărturarii Vl'stiţi care de la Schitul Buliga fiind deschisă
a scos de sub teascurile tipamiţei din larg revoluţionarilor din Pite5ti.
Or;înduit, la 15 septembrie 1850,
Buda. marea ediţil' a Mineielor (1804
-1805) şi Octoihul din 1811, Chiria- „vremel~1ic ccîrmuitor al Sfintei Ecodromionul (în limba bulgară) de la piscopii a Argl'şului" de cătrl' Vodă
R:1mnic, precum şi Slujba sffintului Ştirbei. Climent Găiseanu ,.s-a arătat
grijuliu faţă de starea dărăpănată a
N'ifon (Sibiu. 1800).
Ctitor de sfinte locaşuri, episcopul bisericii lui Neagoe", fiind urmat, în
Iosif dLml paraclisul ck la Argeş, bi- ziua de 30 octombrie 1862, de Neofit
serica din Valea Danului si mereme- Scriban, remarcabil cărturar moldotisi Măn<lstirea Curtea de Argeş şi Bă vean, partizan fervent al actului Unirii Ţărilor Române, ca reprezentant
tuşari, precum şi bisericile Stăni
al clerului în Divanul Ad-hoc. În şi
şoara şi Antim. I-a urmat în scaun,
episcopul Ilarion Gheorghiac.lis (20 rul cc-.1tinuu al octirmuitorilor Episconoiembrie 1820 - 1 februarie 182~). piei, se înscriu : Ghenadie Ţeposul,
,,împodobit cu invi"1ţi"1luri"1. cuvios, cu devenit „Argeşiu" (31 mai 1865 -smerenie şi dăstoinic", patriot infl<-1- 19 iulie 1868), iarăşi Neofit Scriban
61rat. sfetnic influent al lui Tudur (19 iulie 1868 - 18 ianuarie 1873),
Vladimirescu. coautor al i.mora dintrP „veghetor pentru apărarea prestigiufulminantele proclamaţii ale domnu- lui bisericii şi al preoţilor săi". apoi
Iosif Naniescu (18 ianuarie 1873 lui poporului către popor.
Temându-se de reprimarea mişci"1- 10 iunil' 1875), călugărit, sub acest
nume, de cătrl' Chesaric, în amintirii. „s-au dus în ţară strZt:•.1[1" (la Brw
rea „învăţătorului şi modelului acesşov !) şi cu toate insistenţele noului
tuia, Iosif de Argeş" ; el însuşi un
domnitor păm;înteari, Grigore Chica.
cărturar, membru onorar al Acadetle a reveni în scaunul episcopal, rt1mase în surghiun ,.,năpăstuind fărf1 de miei Române, căreia îi lăsase, prin
nici o dorire" vreme de doi ani Epar- diată o vastă bibliotecă. După stră
hia Argeşului. In scaunul văduvitei mutarea sa la Iaşi, ca mitropolit al
episcopii, fu 'întronat, la 13 fehrua- Moldovei, avea să ocupe locul vacant
http://cimec.ro

266

Ghenadie Petrescu (14 februarie 1876
- 18 mai 1893), în timpul păstoriei
sale, înălţându-se şi preînnoindu-se
circa 380 de biserici din eparhie, intre care şi măiastra ctitorie a voievodului Neagoe Basarab.
Pleiada vrednicilor de amintire
ierarhi de la Argeş din Vl'acul al
XX-lea începe cu Gherasim Timu~
Piteşteanul (14 martie 1894 22
decembrie 1911), profesor de ebraică
şi studiul bibliei la Institutul teologic
din Bucureşti, autor de cărţi şi traducător
(Dicţionar
aghiografic
1896. Tetraevanghelul diaconului Coresi. 1899, Călătorie la locurile sfinte.
1896), continuă cu episcopul CaHst
Ialomiţeanul (4 februarie 1912 -- 18
mai HH7) care înfiinţeaz;i un orfelinat şi reorganizcazC:i Societak:1 „Frfr
ţia" a clerului din eparhie. lucrând
pe linia înaintaşilor s<'ii şi în tiir<:"tmul
literar bisericesc. apoi cu locotenen tul de episcop Evghenie HumulcscuPiteşteanul (18 mai 1917 :~ iulie
1918). originar din leagănul copilăriei
marelui povestitor naţional. Acestora,
le urmează, pentru perioade relativ
reduse, la c<:1rmuirea Episcopiei de
Argeş, arhiereii :
Teofil Mihăilescu.
(3 iulie 1918 1 noiembrie 19181.
Vartolomeu (1 ianuarie 1919 1
aprilie 1920), Evghenie (1 aprilie 1920
- 17 martie 1921) Visarion (17 martie - 3 iunie 1923). Episcopul Nichita
Duma (5 iunie 1923 16 aprilie
1936), curmând seria fulgerătoarelor.
dar nu lipsite de împliniri, treceri
prin acest sfânt scaun de la Argeş,
şi-a legat numele de aşezămintele de
la : Văleni unde a organizat un
atelier de ţeSătorie - , Robaia, Turnu
şi Bascovele, de Seminarul de la
Curtea de Argeş.
Grigore Botoşeneamd (30 aprilie
1936 11 iunie 1940) înscăunat, la
Argeş, ca episcop,. ~ fost Ui1 consecvent „apreţuitor" al lnonurhentelor
religioase din cuprinsul eparhioi, că-

rara le~a sporit temeinic zestrea şi
le-a înfăţişat, în alese scrieri, frumuseţile tăinuite.

Locotenenţii <le episcop, Dionisie
(16 iulie 1940 11 iulie 1941) ş1
Emilian TârgoYişteanul (11 iulie 1941
- 15 ianuarie 1944) păstoresc în vremuri tulburi ale nizboiului. pentru
ca, începând cu .15 ianuarie 1944, destinul Eparhiei Argeşului să fie legat
de numele unui mare episcop, Iosif
Gafton, sub care aveau să se t.meas61
ceie două ep.:l.rhii ale Argeşului şi
Vâkii. nu ll:·1 vrerea S:i, h 5 februarie 1949.
Iosif Gafton a ri1m<1s u11 ~i111bol al
uniLiţii întru crL·d;nt:·1 dintn· strc'ivechea cetate de sca1m. vok".;ocbl ele li:
Argeş şi vatra de culturii rom:"t nease:-,
" Râmnicului, : 11n'Jbi I 2ti c'.P cugetu!
şi os{irdia unor ierarhi trudit ori re
ogorul dC:itător df' sf;înt[t î nvă ţ;it uri!
al litc'rclor străbune ...
Deşi am trecut cu neiertatĂ. gră
bire peste Vieţile şi lucrarea a cestor
vrednici înaintasi care au luminat
prin veacuri me~sul 1iect !rmat al Eparhiei Argeşului, i-am pomenit cu
evlavie şi adclncă cinstire pe toţi, simţindu-i plirtaşi la bucuria reînvierii
aşezământului de la Curtea de Argeş, pe care l-au slujit cu devoţi
une, în vremi nu întotdeauna senine.

*

*

*

Re:·.1fiinţarea, prin Decret - Lc-gc. ::-i
Episcopiei Argeşului în ziua de 21
februarie 1990, ceremonia de întronizare în srnunul episcopal al Argeşu
lui - oficiate) de Prea Fericitul p;:;
rinte Patriarh Teoctist împreună cu
un înalt sobor de arhierei şi preoţi,
la 8 noiembrie 1990 repre2intă
momente istorice de referinţă în reaşeznrea firească a străvechiului scaun
mitropolitan la Curteo. de Argeş.

http://cimec.ro

!N'FÂIUL ÎNALT SCAUN VLADICESC

267

THE FIRS'i METROPOLITAN
CHURCH IN W ALLACHIA
Abstract
The authors present the historical
circumstances of the first Metropolitan Church founding in Wallachia in
1359, led by the bishop Iachint of
Vicina, the rcligious cvolution of life
in this ancicnt capital of the country.
the crucial moment being the famous
Argeş Monastery-s founding by thc
learned prince Neagoe Basarab, between 1512-1517.
The establishement of the Argeş
Bishop Church in 1793, led by the
Bishop Iosif I, the mention of the

• • •

Eparhia Râmnicului

şi

Argeşului,

vot I, Rm. Vâlcea, 1976.
• • •

Istoria României în date,

reşti, 1971.
Sacerdoţcanu, A. Inceputurile
poliei Ţării Româneşti, în .,Glasul

cii", XXVI (1967).

BucumitroBiseri-

bishop \\ho dctermi ncd the religious
life awakenii1g in the area, the abusi vc decision of unifying it with the
V:ikca Bishop Church, are presented
-- largcly (in extenso) - by the authors.
Thc rc-estabilishcment of thc Argeş Bishopry, on thc 21-st F'cbruary
urno stancls for a legitimate issue
about the re-estabilishment of the
Metropolitan Church .at Curtea de
Argeş.

Sacercloţpanu, ,\. -- /\rgcş cea mai
veehe re~c·ctinţă a Ţ<'irii Româneşti, m
„Studii şi comunicări". voi. T, Muzeul Piteşti, HJ!ifl.
Şerbănl''>cll. \:icol;1c Epi,copii ArgC'şului. în rev. „:\litropolia Ol'.•:niei", l!l75,.
nr. 7-H.
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GESTICA ICOANEI
VICTOR ANTIPA
Când pictorului îi este hărăzită vocaţia teologică devine iconar, „zugrav
de subţire", investit cu capacitatea de
a-şi dona mâna drept vehicul al epifaniei Adevărului Unic.
Încorsetat de formele imperfecte
ale propriei existenţe, lui îi va fi, totuşi, dat să depăşească folositorul,
plăcutul ori paradoxalul care decurg
din ele. Zugravul izbHteşte să se elibereze de sub presiunea aporetică
a formelor întâmplării, ale unei miş
cări gratuite, utile sau eronate. El nu
lucrează cu inspiraţia, evoluând în
miezul lumii aparente, maculate de
păcat, ci îşi livrează căutarea, harului, care îi revelează realitatea esenţialei la modul epifanie.
El nu inventează, ci ascultă şi execută poruncile adânci şi blânde ale tainelor ultime.
într-o zonă în care lumea virtuală
se comportă precum o perdea ce împiedică accesul omului la sacru, ispitindu-l cu faustice, precare demiurgii, orice contact cu acesta din urmă
se stochează în memoria colectivă, insinuându-se, cu pertinenţă, drept riguroasă tradiţie, rigidă stipulaţie erminică. Şi totuşi, disciplina fermă nu
împinge actul picteral în evanescenţe sterile, în iluzorii reiterării devenite, inevitabil, la un moment dat,
neingurgitabile. El are puterea de a
fascina perpetuu.

Acestor exigenţe li se sHpune şi
scenografia iconică, gestica personajelor zugrăvite, fiind circumscrisă unor norme apodictice. Gesticulaţia
anarhică a· mundanităţii este epurată
de tensiunile-i centrifuge, prin înscrierea lor în rigorile canonului iconografic. Intâmplătorul se. îmblânzeşte, astfel, şi, prin aderarea la dogmă, este eliberat de propria-i lipsă
de consistenţă.
Gesturile spaţi1.:1loi
sacru sunt simple, directe, neechivoce şi elocvente, dispunând de abilitatea de a exprima inefabilul, de a-l
prelua într-o manieră sensibilă.
De aceea atitudinile sfinţilor sunt
reduse ca număr, frizând acele stereotipii care sublimează profanul, îl
purifică, „lămurindu-l", până ce, acesta, atinge consistenţa divinului.
Gestul este, pentru sfânt, legJ.tura pe care o poate el instaura intre două nivele ontice : acela al stă
rii impure, minore şi acela al transcendenţei
strălucitoare,
quasiintangibilă.

excelenţă

Dar gestul icoanei ortodoxe nu este
simpla subiacenţă a unei coregrafii
sacre. Nu este o detaliere expresivă
a teofaniilor.
El mijloceşte, exprimând miracolul Intrupării. Atrage atenţia asupra mântuirii carnalului, prin focalizarea interesului divin pe condiţia trecătoare, împlinind-o, epuizi1n-
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du-i, fertil, menirea. De aceea gestul tiatice, care ne învaţă să ne asumăm
are ceva eschatologic, amintindu-r1e,
benefic, condiţia prezentă.
fări'1 odihnă, de sensul adânc al treAstfel, regăsim in fletus în icoacerii noastre.
na Adormirii Maicii Domnului ca uÎn omenesc, sacrul se mişcă cu nul dintre gesturile apostolilor aduşi
disponibilităţile acestuia, se adapteaîn mod minunat din cele patru zări
ză lui fără a-şi minimaliza potenla catafalcul Sfintei Fecioare. Slujba
ţele. Dimpotrivă. Gestul său va fi ade înmormântare, oficiată de către
cela al umanităţii la un moment dat, apostolii Petru şi Pavel, este asistao umanitate plenară pe cale de a se tă de ceilalţi, care îşi exteriorizeaz.:-1
ataşa definitiv trancendenţei.
starea de spirit prin gesturile baEste în icoană un hiatus imobil, o nale ale aceloraşi ocazii pământeşti
captare sincronică a diacroniei ne- Icoana Adormirii :Maicii Domnului
încetate. Căci icoana surprinde divi- imortalizează derularea unui miranul în ipostaza atitudinii omeneşti, col hărăzit a deveni lumesc fără a
cobor~1t în lumesc, .stare ce receptease devitaliza. De aceea ea operează
ză, ce se umple, se impregnează până
cu arhetipuri, pe care le propune ca
la saturaţie de sacru, astfel încât soluţii existenţiale cu valoare sotedeveni.rea sa nu mai este proprie riologică.
sieşi, ci deţine acele virtuţi care o
Puternică este legătura dintre tepot lansa către o tainică, dar reve- restru şi extramundan şi în cazul
labi,lă transcendenţă.
Fortificat în celor aflaţi in lamentatio. Frângâncondiţia
umană
pana la ultimele du-şi mâinile în urma traversării uconsecinţe, P,i vin~l rămâne, .însă, acnei teribile încercări, a unei imense
t~v. salvând continuu,
dez~fectând
dureri aceştia îşi suportă irnperfecdetracantele înclinaţii ale starii post- ţiunea condiţiei prihănite ca pe o inedentice.
·
cintă carcerală, ca pe o evanescenţă.
Întâlnim următoarele gesturi mai torţiqnară de tip pi:ocrustian. Astfel
mult sau mai puţin, standardizate : se întâmplă cu Maica Domnului în
~n fletus, in la,mentatio, in alocutio, scena Răstignirii, ]n scena Plângerii,
in s.._p1,l~tio. in intei;ce'sio, in vene- în cea a Ingropării ori în icoanele
de tip Ahtârskiia sau Mater Dolorat~9•. in l;>ene~ictio, ,in :!i~b.qiissio, in
proskynesis.
rosa cum mai este cunoscută aşa-nu
Primul, in fletus, cel mai terestru, mita Maică a Plângerii, precum ~i
o variantă, de fa,pt, a atitudinii in cu unii din aposiolii icoanei Adormirii Maicii Domnului. Pe toţi, sulamentaţio, indică durerea pămân
teas~ă, prin mânfl dusă la ochi. Su- ferinţa îi acaparează şi îi domină în
aşa măsură încât îi adoptă gesticuferinţa este, aici, o prezenţă deosebit .de incisivă şi împinge în prim laţia specifică. Este stadiul în care
plan condiţia omenească pentru a i- spiritul se ascute, însuşirile-i supralustra traiectoria naturii terestre în fireşti devenind efective, active, transcurs de reabilitare. îl întâlnim în ferând sensul dramelor ce se des~pecial, în· ico;mele care s-au conso- făşoară în faţa noastră către spaţiul
lidat Pe aspectul trecerii de la o na- purităţii, perfeoţiunii, al .esenţelor.
tură inferioară la una superioară, pe
Atitudinea discursivă, retorică, nureminiscenţele
nostalgice ale unei mită in alocuito se referă la .gestul
perisabilităţi oblţgată la a-şi urma
celui ce îşi etalează opinia, înceralgoritmul devenirii sale pentru a ac- când să o transforme în certitudine,
cede la superioritatea ipostazei mân- convingere inatacabilă, străduindu-se
tuite. Este o diegetică cu virtuţi ini- să-şi depăşească stadiul incertitudihttp://cimec.ro
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nii dubitative nefericite, contorsionante şi să se amenajeze într-un receptacol al Sf. Duh, întotdeauna
mfmgâ~etor, alinător.

Este o gesticulaţie des întfllnită în
ciclurile iconografice, precum şi în
derularea sinaxarului caracteristic fiind personajele care predică, cuvfmtă sau discută.
Decurgând din alocuţie in suplicatio este gestul care se asociază convorbirii credinciosului cu divinitatea, o divinitate tăcută dar nu retractilă, o divinitate mereu implicată salvific în demersul suplicantului. ln
felul acesta, devotul reuşeşte să o cunoască, izbutind, în ultimă instanţă,
să coabiteze cu Ea, să par:ticipe la
demersul ei fiinţial.
Este gestul rugăciunii, un gest frecvent întâlnit în majoritatae imaginilor reprezentând sfinţi martiri sau
cuvioşi. De asemenea îl aflăm în seenele ciclurilor iconografice : ciclul
eristic, ciclul marial, ciclul baptimal,
ciclul Sf. Nicolae, ciclul Sf Gheorghe etc.
De aceeaşi specie cu in suplicatio, deci tot o rugăciune, este situarea in intercesio. Aceasta este asimilabilă, cu predilecţie, prezenţei principalilor intercesori,
intercesorilor
priri excelenţă ai creştinismului :
Maica Domnului şi Sf. Ioan Boteză
torul. Scena specifică mijlocirii în
favoarea omenirii în curs de recuperare este „Deîsis"-ul (Rugăciunea).
Iisus Hristos ca Mare Judecător este
flancat de ,;Cea mai strălucitoare dintre sfinţi", prototipul sfinţeniei, Maica Domnului {Theothokos) şi de Sf.
Ioan Botezătorul, ultimul profet şi
primul mal'tir, de tăcerea ce întrupează şi de vocea care strigă în pustie, de Theotokos şi de cel ce a recunoscut şi arătat pe Mielul care a
luat asupra Sa păcatele lumii, de -Mireasa ~i de Prietenul 'Mirelui, cum
mai sunt numiţi cei doi campioni ai
cre:?tinismului.

271

De asemenea in intercesio apar şi
care susţin ofranda ctitorilor
în tablourile votive ale iconografiei
ce împodobeşte bisericile, intervenind,
de astă dată, în sensul acceptării e:i
şi, în consecinţă, a· obţinerii degrevă
rii de resturile păcatului originar ce
mai sunt resimţite şi după episodul
eristic, precum· şi a răscumpărârii
greşelilor personale.
Intercesia este, de fapt, o suplicaţie de un tip special, o suplicaţie pe
tema optimizării relaţiei om-Dumnezeu. Intercesorul are capacitatea
de a transla intre două lumi la fel
de reale, dar aflate într-un clivaj dureros după sincopa insubordonării
adamice. Într-un anume sens el anesteziază, face suportabilă conştien
tizarea căderii noastre, adică întemeiază debutul reabilitării.
Mâinile încrucişate la piept sau
mâna dusă la inimă sunt caracteristice atitudinii in veneratio. Dumnezeirea acceptată, slăvită şi devenită
paI'tener al unui dialog fundamental
este, acum, venerată. Gestul sugerează abandonul voinţei prQprii în
.favoarea celei superioare, incomprehensibile în ordinea omenească a sacrului. Scenele de martirii sunt pline de astfel de secvenţe, ele explicând într-un mod indirect performanţa prodigioasfi. a muceniciei, apoi iconografia Bunei Ve.stiri redă
,,fiat"-ul Fecioarei („Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău I",
(Luca 1, 38), de cele mai multe ori tot
printr-o veneratio şi este firesc să fie
aşa deoarece întreaga sfinţenie veterotestamentară condensată în Fecioară se prezintă în faţa unei divinităţi,
care nu poate participa la intrarea
în istorie a celei de a treia persoane
a Treimii cţecât, pispunând de consimţământul omenesc liber, de acceptan~a Mariei de a mijloci cu propriul trup evoluţia veşniciei în temporalitate .şi a timpului în veşnicie.
întâmpinarea Domnului o află pe
sfinţii
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Maica Domnului in aceeaşi ipostază
asimilabilă, de altfel, şi Intrării în
Biserică a Maicii Domnului sau, câteodată, Botezului Domnului.
Cel aflat in veneratio este, deja,
depozitar al harnlui divin, reuşind
să îşi depăşească condiţia pasageră
şi să acceadă la perfecţhme.

Această caracteristică este, potrivit
Sf. Apostol Pavel, simptomatică tuturor celor care ••n-avem în vedere
cele ce se văd, dar cele ce nu se văd,
fiindcă cele ce· se văd sunt vremelnice pe când cele ce nu se văd sunt
veşnice". (a doua Epistolă către corinteni, cap. 4). Şi tot Sf. Apostol
Pavel ne atrage atenţia în scrisoarea
I-a către corinteni, în capitolul 13,
că : „Acum vedem ca prin oglindă,
în ghicitură ... ", handicap pe care îl
putem anihila doar renunţând la prezumţioasele noastre veleităţi demiurgice.
Semn al deţinerii Sf. Duh este, în
iconografia ortodoxă, şi reprezentarea personajelor in submissio aşa
numita atitudine de orant, executând
în fapt, gestul harismaticilor. Palmele s1:mt îndreptate spre privitor în
virtutea perspectivei inverse exersate de iconografia bizantină, cu interiorul în faţă. Este un gest acroşabil Maicii Domnului cu PruncBl
de tip Orantă, sau de tipul Vlahernitissa, cunoscut şi sab numele de
Znamenie (a Semm1lui), Maica Domnului a încarnării, Marea Panaghie
ori Platytera. II mai regăsim tot la
Maica Domnului în episoadele !năl
ţării, şi al Pogorârii Sf. Dmh (G~o
ssololia, Ru.sallile), ca şi în anarmte
portrete de sfinţi (în special Cl!lvioasa Paraschiva).
Semn al transcendării unei imanenţe cor'Clptibile, gestml in submissio accentuează aspectul livrării integrale,
a personajulmi avat in vedere, raţil!l
nilor de sorginte divină, acesta avJnd ocazia de a-şi abandona ine-

vitabilul şi lamentabilul eşec mascat
de exerciţiul voinţei proprii.
Pe aceleaşi coordonate se înscrie
şi situarea in proskyinesis. Nu este un
gest propriu zis, ci o atitudine ce angajează plenar, modificând întreaga
fiinţă, aducând-o într-o stare amorfă din care reconstrucţia purificatoare este nu numai dezirabilă ci şi
posibilă. In proskyinesis semnifică o
atitudine de riguroasă influenţă ră
săriteană, atitudine în care iconografia ortodoxă îi surprinde pe îngerii
din Botezul Domnuh:1i, sau din icoanele împărăteşti ale Maicii Domnului cu Pruncul ori pe apostolii martori ai Schimbării la faţă a Mântuitorului (Petru, Ioan, Iacov). Se are
în vedere exteriorizarea, vizualizarea
metanoiei, a transformării înnoitoare. Devotul se smereşte, dezbrăcân
du-se de veleităţile-i deliberative, interzicându-şi
judecăţile elective şi
participă la divinitate împlinind destinul real al omenescului - îndumnezeirea. Proskyneza reprezintă, fă
ră îndoială, un exod către Dumneze1:1, un exod ce deschide perspectivele iminente ale existenţei de tip
divin.
Având şi o valoare expiatoare
proskyneza rectifică alcătuirea labirintică a omului mânat de inegale
cucernicii, consolidând o luciditate
soporifică ale cărui începuturi, libertatea obligată de atâtea ori la banalitate, acum, este în stare, a le instaura. Este acesta un pas ferm, suveran, prin ingeniozitatea simplicită
ţii sale fervente, spre mântuire.
Gestl!ll binecuvântării (in benedictio) indentifică momentul în care divinul comunică efectiv cu profanul,
mediinda-i recuperarea. Şi acesta
este l!ln soi de regresie spre primordii, dar din perspectiva comandamentelor genezice, care reiam, apoi,
actml creaţiei epnrat de riscul eşec1!1lui, al păcatoloi. Defecţiunea adamică
este, astfel, anulată, iar devenirii i
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GESTICA ICOANEI
se propune o traiectorie tedempţioa
să întemeiată eristic. Atenţia divină
se centrează pe privitor. Capacitatea
acestui gest o au doar cei investiţi
în mod special : Iisus, sfinţii ierarhi,
mai rar Maica Domnului.
Binecuvântarea, înfăptuită cu mâna dreaptă sau cu ambele mâini în
cazul lui Iisus Emanoil, are virtuţi
ontogenetice, reiterând, cum s-a spus,
geneza ca urmare a unei ubicuităţi
spaţio-temporale. Cel asupra căruia
se îndreaptă binecuvântarea este cuprins în articulaţiile protectoare ale
Logosului care zideşte necontenit. Un
cumul de soartă bună se produce în
jurul său, armonizându-l cu universul pe care îl străbate de-a lungul
existenţei sale terestre.
Un gest aparte este cel al Maicii
Domnului care îl arată, îl prezintă
pe pruncul Iisus din braţele sale.
Este vorba despre tipul iconografic
Hodighitria (Îndrumătoarea), datorat
harismei evanghelistului Luca, cel care îl zugrăveşte pentru prima dată.
Maica Domnului îşi ţine Pruncul de
partea stângă, indidi.ndu-1 cu braţul
drept. Ipostazele atitudinale ale acestei scheme reprezintă tot atcitea variante iconografice : Eleusa (Umilenie) Milostiva Glikofilousa Iubind cu dulceaţă, Surăzătoare, Episkepsis - A Conjurării, Zastupniţa
- Ocrotitoarea, Vzigranie - Maica
Domnului jucându-se cu Pruncul,
Vimatarissa - Fecioara in allocutio,
Uteşenie (Mângâierea) - Maica Domnului sărutând mâna Pruncului, Aniketos - Neânvinsa.
în fond, Hodighitria reprezintă,
la modul emblematic, Noua Lege,
gestul îndrumării fiind omologabil
celui al ghidării pe calea credinţei
creştine spre realizarea plenarei împliniri omeneşti - theosis-ul.
Fisurile subversive ale celor ce se
văd asupra cărora atrăgea atenţia
Sf. Apostol Pavel în scrisoarea înt;îia
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sunt sal'v'ate de la evoluţia spre superiîciale' eferve5cenţe de suprafaţă, prin intervenţia icoanei. Ea domesticeşte căderea postedenică, ajustează o temporalitate macerantă, astfel încât să devină inocătre corint-eni

fensivă.

în registrul sacerdotal icoana cercertitudinile vizuale, abdicând
de la otice vanitoasă astuţie imagistică ce ar duce, inevitabil, la angoaasante aporii cu pretenţii salvifice„
Ea ataşează ochiului eternitatea ca
pe o experienţă personală care trebuie transgresată, cu necesitate, de
cel ce aspiră la regăsirea autenticităţii primordiale, la escaladarea intimă,
constructivă a perisabilitc'iţii
ce-l încorsetează irevocabil.
Icoana nu este un simplu prilej, element al unui înveliş de ritualisme,
mai mult sau mai puţin sterile. Ea
se eliberează de aparenţa devoţiunilor de circumstanţă, ipocrite şi lipsite de consistenţă, reuşind să scoată
din starea de vestigiu, timpuri şi gesturi arhetipale, făcându-le tonifiante şi perpetuu contemporane. Ca şi
întreaga imagistică iconică, gestica, în calitatea ei de sistem de semne, se defineşte drept un limbaj. Este
un limbaj sacru, sacerdotal, care procedează nu mistagogic, ci comunică
ritualic Absolutul relevat, oficiază
nu iniţiază în misterele sacre. Aici,,
precaritatea, inaugurând un parcurs
anagogic face ca gestionarea eşecului să nu mai fie alienantă, nereuşind
să rămână în siajul eternităţii şi debilitând la modul absolut în urma
damnării cu care este penalizată.
Credinciosul este emancipat de sub
tirania constatărilor şi opţiunilor mai
mult sau mai puţin contingente, evitând, în acelaşi timp, formalismul
uscat al limbajelor profane. Cor,ţi
nutul evocator al gestcn elo;: îndepc'"tează de o simplă, banală. mo.:-fok,gie
tifică
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grafică, de o simplă incantaţie, frizând sonorităţi cultice. De aceea gestica este standardizată, supusă unor
exigenţe aparte ce depăşesc proteismul echivoc al terestrului. Ele nu se

manifestă introductiv, ci au forţa unor mecanisme de fascinare purificate de ademenirea iluzoriului, rezidind, în fapt, fără odihnă, o lume
doar astfel vizibilă, aici şi acum.

Resume
L'auteur effectue une analyse approfondie de la signification des
gestes dans l'icâne. La maniere de
peindre Ies figures structurantes de

la religion orthodoxe - J esus Christ,
la Sainte Vierge, la Saint-Esprit denote une profonde connaissance des
textes sacrees.
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BISERICILE - MONUMENTE ·ISTORICE
DIN PROTOPOPIATUL CURTEA DE ARGEŞ.
REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE
IN RESTAURAREA ACESTORA
ILIE

GHIŢA

Cu reşedinţa în cetatea de scaun a alături de alte obiecte de valoare :
primilor întemeietori de ţară, Proto- icoane, uşi împărăteşti, părţi de capopiatul Curtea de Argeş se întinde tapeteasmă etc., mărturii ale geniului
teritorial pe o distanţă de aproxima- creator al unui popor ce şi-a câştigat,
tiv 95 de km. nord-sud şi 70 km est- prin munca lui, preţuire şi stimă.
vest, pe un ţinut plin de istorie şi biŞi dacă ne gândim sau privim la
necuvc'intat de Dl:lmnezeu, cu oameni bisericile-monument din acest protoharnici şi binecredincioşi, aşezaţi din popiat şi la valoarea lor artistică, întimpuri străvechi pe cele patru vc'.'1i : ţelegem că locaşurile noastre de cult
Valea Topologului, Valea Argeşului, sunt m1l.rturii pwternice şi vii despre
Valea Vâlsanwlui şi Valea Râului modul de gândire şi de acţiune a creDoamnei, udate de apele cu acelaşi dincioşilor strâns uniţi în jurul preonume, ce îşi urcă unda cristalină până tului lor, de simţ pentru fmmos şi
în piatra munţilor care cu fruntea al- armonie.
bă ori ochi înseninat le străjuiesc de
Fie că este vorba de biserici din
veacuri.
lemn
- în rândul cărora le enumePlămădit;! o dată
cu neamul din
răm pe cele două strămtuate în incare face parte şi despre care deţine
nenumărate mărturii.
Biserica orto- cinta M<1năstirii Curtea de Argeş, fie
doc11ilor rom<'tni din ţinuturile Proto- despre bisericile din cărămidă şi piapopiatului Curtea de Argeş s-a stră tră - Sfântul Nicolae Domnesc, Druduit şi a depus eforturi pentru va· jeştii-Vechi, Tutana, Stăneşti, Bolnilorificarea urmelor atestând dăinui ţa, Sf. lngeri, Olari, Vâlsăneşti, Valea
rea noastră neîntreruptă pe pământul Faurului, Bădiceni şi Valea Danull!li,
scump strămoşesc, precum şi pentru fie că e vorba de It,1crări de restavalorificarea creaţiilor· lăsate moşte urare şi consolidare ori de conservare
nire de înaintaşi. ln acest sens, în a picturii, fie că e vorba de biserici
de la oraş ori biserici de la ţară, preurmă cu mai bine de un deceniu, conducerea protopopiatului a iniţiat or- tutindeni şi în permanenţă, a exisganizarea unei colecţii de carte veche, tat şi există o sBsţinută preocupare
ce se află adăpostită în muzeul de la pentru păstrarea acestor valori nepreţuik, în mijlocul cărora străluceşm11năstirea Văleni, comuna Sălătruc,
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te, prin măreţie şi
Mânăstirii Curtea
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frumos, biserica
de Argeş.
De altfel, trebuie spus că, prin grija preoţilor şi a credincioşilor faţă
de locaşurile de cult - monumente
istorice, din cadrul protopopiatului şi
în ciuda multor obstacole ce erau :întâmpinate la acordarea vizelor şi a
aprobărilor, în această parte s-a lucrat şi se lucrează însă, lucră rile fiind multiple şi variate.
·
La unele monumente, s-au cerut intervenţii rapide Biserica Domnească, la altele, s-a lucrat în etape
- Mânăstirea Tutana. La unel , s-a
cerut multă experienţă; la altele, fră
mântări deosebite. Când a fost vorba, de pildă, de lucrări de la Biserica
Domnească, unde se cereau interven· ţii rapide, episcopul locului, P. S. Calinic Argeşeanul, şi-a asumat răspun
derea şi finanţarea acestor lucrări ,
din fondurile Mânăstirii Curtea de
Argeş, la care s-au adăugat apoi contribuţiile preoţilor din protopopiat.
Dar strădania pentru păstrarea,
conservarea şi înfrumuseţarea loca ş u
rilor de cult - în primul rând , ca
locaş sfânt în care credinciosul intră
în comuniune cu Dumnezeu şi tră
ieşte din plin Jertfa Euharistică, păs
trând nealterată predania moşilor şi
strămoşilor săi, credinţa cea dreaptă
(ortodoxă) şi, în al doilea rând,
ca
monument care atestă existenta unui
neam cu afinitate pentru fr~mos şi
durabil - s-a manifestat în mod vă
dit în tot protopopiatul şi i-a preocupat şi îi preocupă în permanenţă pe
preoţii şi credincioşii din zonă.
lată doar pe scwrt - prezentarea câtorva monumente istoric
la
care s-au făcut lucrări mari, fără să
mai vorbim de cele la care s-au fă
cut lucrări de întreţinere, zugrăviri
exterioare,, vopsiri de acoperiş sau
înlocuiri de şiţă - Biserica Olari din
Curtea de Argeş. Şi vom începe a·
reastă prezentare cu biserica Dn.J;ieş
t ii Vechi, din oraşul Curtea de Argeş,
ctitorie u fr2ţilor Drujet, aşezată. în

GHIŢA

imediata apropiere a drumului ce
leagă oraşul de
municipiul Piteş ti.
Din lipsă de documente, nu s-a putut stabili încă data exactă a zidiri i,
mulţi dintre cei care s-au ocupat chistoricul monumentului fixând dah
zidirii acestuia înainte de anul 179 0.
Oricum, în urma săpă turilor arheologice efectuate, atât în interior, cât şi
în afara locaşului, s-a constata t că actuala bis erică a fost ridicată peste
temelia alteia mai vechi, iar obiectele descoperite aici (morminte, m nede etc.) ne îndreptăţesc să afi;m c.":::1
că vechimea sfâ ntului lăc?.s
este c· 1
mult mai marc.
·
Lu crările efectuale au avut cn obiectiv consolidarea si rcst:iu rarea
bisericii şi ele au cerut· eforturi mari
şi multă răbdare şi migală,
desfăşurându-se sub directa

ace~;tea

supraveghere a vrednicului preot paroh Vasile Chiţu, înconjurat şi sprijinil de
Consiliul parohial şi credincioşii parohi ei. Dacă amintim faplul că, în
tot timpul lucrărilor, casa şi bucătă
ria preotului au fost casă şi. bu cătă
rie a şantierului - şi acest lucru s-a
'întârnplat la multe din şantierele p:irohiale - nu facem o.1tn va dcC'·ît să
subliniem încă od·-it;:-1 că pre"': il si
credi ncioşij n 'Jşiri triH se din plin r„vintele psalmistului : „Râvna csci
Tale m-a mfrncat " şi nu-şi găsrsc:- linişte decât atunC'i câ nd
bi s('rica br
arată ca o floare răsădită lângă izvoarele ap lor.
Biserica Sfinţii îngeri, cunoscută
şi sub nurnelQ de
„Biserica de sub
coastă", aşezată la intrarea în Valea
Târgului, cartier ce amintei?ie de inima veche a Cetăţii Argeşului , zidită în anul 1717, ctitorie a ieromonahului Damaschin, se numără în rândul monumentelor la care s-au făcut
lucrări d~ conservare şi restaurare.
S-a consolidat turla put~rnic fismrată
în urma cutremurului din anul 1986
şi s-a refăcut acoperişul prin care pă·
tnmdea apa.
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în imediata apropeire a numai în ultimii trei ani, la multe
Cwrtea de Argeş, biserica zeci de milioane de lei, 900/o din sumă
parohială cu hramul Sfinţii Voievozi,
fiind suportată de credincioşi şi din
cunoscută swb denumirea de „Bolnifondurile proprii ale parohiilor.
ţa ", ctitorie a lui Cozma Arhiereul
Făcând o scurtă privire
asupra
mitropolit al Ungro - Vlahiei agendei de lucru cu referire la pers(1790 - 1792) - a cunoscut din plin pectivele viitoare în restaurare şi
viaţa de şantier. Printre alte lucrări
conservarea monumentelor, observăm
- scoaterea igrasiei, consolidare, re- că se înscrie ca prioritară terminarea
facerea acoperişului - ca o lucrare lucrărilor de la Biserica Domnească,
de seamă se înscrie restaurarea pic- a celor de la mânăstirea Tutana şi
turii şi împodobirea bisericii cu mo- începerea lucrărilor de pictură la
bilier scwlptat.
Tutana. Tot în acest an, vor începe
Coborând pe valea Argeşului, la lucrările de pictură la biserica Valea
o distanţă de aproximativ 5 - 6 km Faurului, construită în anul 1727 şi
lateral de drumul ce leagă oraşul de consolidare la biserica parohială
voievodal cu oraşul Piteşti, călătorul Vâlsăneşti, zidită în anul 1838, ampoate admira biserica
Mânăstirii
bele din comuna Muşeteşti.
Tutana, atestată documentar într-un
În răndul bisericilor - monumente
act dat de Radu cel Mare la data de care vor mai deschide şantiere în
1 aprilie 1497. Şi la acest monument, vara acestui an, se numără şi biseris-au făcut lucrări mari, ce au necl'- cq. parohială Bădiceni, din comuna
sitat eforturi şi cheltuieli enorme. Mălureni şi biserica parohială Valea
S-a încPput, în prima etapă, cu rea- Danului din comuna cu acelaşi nulizarea subzidiri. S-a făcut apoi o me. cu şantiere de picturii.
consolidare generală. cu refacerea bolDesigur, am enumerat numai acele
ţilor şi a turlelor. inclusiv a şarpan
biserici - monumente care au, la ora
tei. Prin grija preotului paroh Bc''t- actuală, documentaţiile şi pot începe
rC:inescu Gheorghe care s-a dedicat lucrul o dată cu sosirea timpului facu trup şi suflet acestei lucrări, cre- vorabil. Preocuparea pl'ntru păstra
rea acC'stor valori se l'Xtinde însii şi
dincioşii parohiei au efectuat mii de
on• de muncă benevolă contribuind la alte monumente, din alte parohii,
în felul acesta la reducerea cheltuic- unde preoţii parohi împreună cu organele parohiale şi cu buni credinlilor şi grăbind ritmul lucrărilor.
Dragostea şi grija pentaru restau- cioşi au hotărât să întocmească dorarea şi păstrarea locaşurilor de cult cumentaţiile necesare şi să se tn'acii
- monumente - s-au manifestat şi la lucru. Amintim, în acest sens. biprin lucrările de consolidare ce s-au serica Drujeştii Vechi, unde urmează să se facă restaurarea picturii ;
făcut la biserica parohiei Stăneşti
din comuna Corbi, judeţul Argeş, biserica parohiei Caloteşti. comuna
Budeasa - lucrări de restaurare a
zidită între anii 1831 - 1834, ori prin
cele de la biserica filială Neagoş din picturii ; biserica veche din parohia
lucrări de consolidare şi
comuna Cepari, zidită în anul 1820. Corbi Trebuie spus că în ceea cc priveşte restaurare ; biserica Biituşari - lulucrările efectuate, s-a pus accentul
crări de consolidare etc.
Preocuparea pentru pc'istrarea şi
pP menţinerea formelor originale şi
s-a lucrat cu documentaţie (devize, conservarea bisericilor - monumente
nu s-a limitat numai la cek amintite,
analize, săpături arheologice etc.).
Totalizând cheltuielile ce s-au efec- ci s-a extins şi la acelea care nu au
tuat prin lucrările executate la bis('- avut şantiere sau nu au nevoie de
ricile monumente, acestea se ridică, lucrări speciale ci numai de întreţi-

Mânăstirii
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nere şi atentcl supraveghere. Din
rândul acestora. enumerăm : biserica
Jgheaburi din comuna Corbi, săpată
în stâncă ; biserica parohiei Brădet.
comuna Brăduleţ : biserica parohiei
Cepari, comuna Cepari, biserica parohiei Oieşti, comuna Corbeni etc.
Dacă, la toate acestea, adăugăm şi
lucrările mult mai vaste ce
s-au făcut la bisericile neînscrise în
lista monument0lor, precum şi bisericile noi ce s-au făcut în protopopiat
- Sălătruc - 1977; Oancea - Dobroţ 1985; Noapteş 1989 şi
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Cicăneşti

II la care se lucrează, se
poate crea o imagine clară a energiilor creatoare ale preoţimii şi credin·
doşilor ortodocşi români din Proto·
popiatul Curtea de Argeş.
De multe ori, această muncă a fost
legat{1 sau nu de persoan:1 unuia sau
a altuia, dar ea este - şi se cere a
fi - un smerit prinos adus lui Dumnezeu de preoţi şi credincioşi rămaşi
de multe ori anonimi, dar c:-ire sunt
scrişi în „cartea vieţii" şi pe care
urmaşii îi vor pomeni, chiar dacii
nu le ştiu numele.

Resume
Dans le protopopiat (unite administrative) d'Argeş sont de nombreuces eglises - au surplus de „Biserica
Domnească" et la Monastere d'Argeş
- qui sont des vrais monuments

d'art et arhitecture. L'auteur montre
que par le soin des pretres et avec

1e soutien des chretiens, cettes eglise
sont aussi en fonction aujourd' hui.
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UN MONUMENT RELIGIOS REF ACUT DIN
BISERICA DE LA COSTEŞTI

CENUŞA

AUREL DEDU
Oraşul Costeşti este situat pe albia
Teleormanului, teritoriul său fiind
anterior structurat în sectoare diferenţiate pe baza grupărilor tradiţio
nale, de neam, în : Chiriţeşti - pe
malul drept al râului Teleorman - ;
Necşuleşti - în zona centrală a localităţii ; Vasileşti în zona nordică
a aşezării, de maximă concentrare a
gospodăriilor - ; Şerboieni spre
sud - ; Sub coastă - în zona estică.

S-au împlinit, recent, 65 de ani de
cJnd, în oraşul Costeşti. un groaznic
incendiu declanşat în bisericuţa de
lemn a aşezării mistuia, în noaptea
din Vinerea Sfintelor Patimi ale
Domnului, vieţile a 114 credincioşi.
Tragedia din 18 aprilie 1930 de Ja
Costeşti a stârnit, în presa vremii,
un ecou considerabil.
„Cumplita fatalitate de la Costeşti
ne sângerează inimile şi ne copleşeşte mintea" consemna, în zilele
următoare, cotidianul ~Universul" - ,
iar directorul ministerial al Munteniei, Ion Cămărăşescu, în relatarea
sa despre „Valea plângerii din marginea Costeştilor", fixa perimetrul în
care avusese loc ••una dintre groză
viile demonice ale destinului" :
„Locul dezastrului - pe şoseaua
comunală Piteşti Roşiorii de Vede, 25 kilometri sud de Piteşti... La
cincizeci de metri de şosea. pe creş
tetuI malului drept al râului, un soclu îngust de piatră, ca o bordură

de trotuar. Atât a rămas din bisericuţa de lemn. La unul din capete,
două pietre suprapuse : masa altarului. Pe jos, puţin scrum şi cenuşă.
Un fragment din clopotul de bronz
şi o bucată de lanţ. Două balamale
şi ciocănaşul de fier pentru toacă.
Cărţile de rugăciuni arse, dar cu foile şi cu textul intacte. Altceva nimic".
Biserica cu pereţii din bârne de
lemn era prevăzută cu tindă interioară de 4 metri pe 4 şi avea o uşi'1
exterioară, pe unde au scăpat ne::i.tinşi sau uşor răniţi cei aflaţi în tindă.

Un perete de scânduri despărţea
tinda de biserica propriu-zisă. In biserică, n-a fost nici o uşă, ci ~numai
un toc având 60 centimentri lumină
şi trecere de-abia pentru un om", iar
ferestrele erau mici şi zăvorâte.
Incendiul a fost provocat, se pare,
de la lumânările din sfeşnice, care au
aprins zecile de coroane din celuloid
agăţate pe pereţi sau depozitate în
pod.
Bilanţul a fost tragic. Credincioşii
aflaţi în biserică „au murit toţi asfixiaţi în picioare şi în urmă, de-abia
au fost arşi. Carbonizarea s-a făcut
cel mult până la brâu... In special,
capetele au fost arse ...".
Vestea cumplitei nenorociri de la
Costeşti a cuprins toată ţara, atât din
Pravoslavnică,, cum şi pe cea din depărtate ţări - , toţi văzând în aceas.-
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întâmplare - precum glăsuieşte
pisania - mustrarea lui Dumn~zeu
şi un aspru îndemn pentru noi ca
să ne îndeplinim cele ce sunt de a
noastră datorie.
P.F. Patriarh
al României,
Dr. Miron Cristea a făcut o căld~
roasă rugare către fii săi duhovniceşti, arătând durerea sa şi a noas:
tră a tuturora şi dând înţelepţeşt!
învătături pentru o mai bună p~za
viito~re în bisericile mici şi cinstite
cu lumânări aprinse. I.P.S.S. a !ndemnat toată oastea dreptcredincioasă să pună mână de la mână obolul său ca să se poată ridica în
satul Costeşti o largă biserică de p~
menire atât pentru cei 114 grabmc
chemaţi la Domnul în Vinerea cea
Mare cc"1t şi pentru cei rămaşi în
viaţă' şi înţelepţi ţi pentru o mai sârguincioasă îndeplinire a datoriilor lor
creştineşti.

În sprijinul acestei chemări, domnul Stelian Popescu, directorul gazetei Universul" care s-a dovedit de
•
„
atâtea" ori deosebit de râvnitor
mtru a sprijini treburile şi nevoile obştei noastre creştineşti după cum
se menţionează în pisanie - a poftit pe cetitorii s<'ii ca să dea fiecare
ct1 t îi lasă inima şi să sporească astfel puterile zidirii bisericii celei din
nou dorite".
Sfcîntul locaş cu hramurile : •• Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul" a fost
ridicat între o.nii 1930-1933, prin
donaţii din toată lumea creştină de
pe tărâmurile româneşti cât şi de
p1'_ste graniţe. Nu s-a ridicat pe fost• loc al bisericuţei din lemn, unde
s-au mistuit în foc atâtea suflete, de
la elevi învăţători, copii şi bătrâni,
până la' preotul slujitor Dumitru Vişincscu.

Biserica este construită în formă
de ~uce, cu două turle, din cărămi
dă şi piatră de Albeşti, chelutielile

fiind acoperite din cele 10 milioane
lei colectaţi prin grija P.F. Patriarh
Miron Cristea, a !naltei ocârmuiri a
ţării şi a P.S. Episcop Nichita Duma al Argeşului, cu concursul determinant al ziarului „Universul".
.
Arhitectul acestei monumentale biserici a fost D. Ionescu-Berechet, ia_r
coordonator de lucrări, ing. Emil
Prager.
Pictura în frescă, în interiorul ~i
exteriorul bisericii s-a executat de
pictorul Dimitrie Belizarie, originar
din comuna Domneşti, judeţul Muscel.
în aceeaşi perioadă, a fost edificată locuinţa pentru preotul slujit~1",
precum şi paraclisul de la cimitir,
zidit pe locul „unde au pătimit, arzând de vii şi s-au săvârşit cele 114
suflete".
Târnosirea bisericii - monument
din Costeşti a avut loc la 21 iulie
1933, slujba de sfinţire fiind ofici.1tă de către Episcopul Eparhiei Argeşului, P.S. Nichita Duma.
Degradându-se cu vremea, pictura
a fost restaurată în anii 1974-1975,
prin grija preotului paroh Ion A_lbulescu, de către pictoriţa Virginia
Videa din Bucureşti.
Amplasată în zona centrală a llraşului, monurnentala biserică din
Costeşti reprezintă o mărturie concludent<'1 a harului artistic al constructorilor rornâni, dar şi a uni tă
ţii în vremi de restrişte a oamenilor
din popor.
Din durerea pentru suferinţa semenilor şi din dragostea neţărmu
rită pentru frumos, s-a născut această capodoperă a arhitecturii ecleziastice argeşene din perioada interbelică.

Rememorând jertfa întru credinţa
străbună a sufletelor mistuite în flă
cări, ne exprimăm, în acelaşi timp,
admiraţia pentru solidaritatea wnană şi pentru creaţiile întru eternitate ale poporului român.
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GRIJA PENTRU MONUMENTELE ISTORICE,
OBIECTIV PRIORITAR AL -PREOŢILOR
DIN PROTOPOPIATUL CAMPULUNG-MUSCEL
DANUŢ

I. MANU

Istoria a dovedit şi viaţa a confir- pentru locaşul care-i oferea această
mat că poporul român în bimilenara oază de linişte sufletească a pus totsa istorie a purtat de grijă monumen- deauna ceea ce a avut mai bun şi mai
t0lor pl' care IP-a ridicat pe diferite sftînt.
Aceste monumente aflate permalocuri de ad<incă reverberaţie istorică
nent în purtarea de grijă a creştinu
şi care au însemnat tot atâtea momente cruciale ale sale. Asemenea lui sunt pentru noi adevărate certituturor popoarelor planetei albastre, ficate de naştere şi dovezi grăitoare
poporul rom<:în şi-a identificat istoria despre continuitatea pe aceste minucu ceea ce au produs minţile lumi- nate guri de rai.
Protoieria Câmpulung - Muscel care
nate ale lui şi care au rămas, peste
VC'acuri, mărturii grăitoare ale cul- se întinde pe vechile graniţe ale fosturii şi spiritualităţii.
tului dar doritului judeţ Muscel cuPopornl român. născut deodatt1 prinde 105 parohii. în fiecare parohie,
„romc'in şi creştin". a ridicat locaşuri
aşa cum este firesc, se află o biserică,
făc<înd
parte din lista monumentC'lor
de cult, unele adevărate capodopcr<!
ale genului, altele neimpresionante unele mai noi, dar altele mai vechi
prin proporţie, dar n'spirând peste istorice şi luate în grija Oficiului juveacuri izul românesc. chintesenţa deţean al patrimoniului cultural naacestui popor trăitor în spaţiul car- ţional. Aceasta nu înseamrnl că slujipato-danubiano-pontic. Faţă de aceste torii sfintelor altare nu se prC'ocupă
în mod deosebit de conservarea lor,
locaşuri, românul a avut totdeauna o
grija este permanentă şi o dC'scindere
grijă deosebită, dată fiind, pe de o
i:arte credinţa în Dumnezeu, iar, pe b faţa locului poate confirma oric[md
ae altă parte, înclinarea sa spre' fru- munca cu timp şi f<lră timp a celor
mos. Rom<inul nu a ignorat niciodat<-1 ce şi-au închinat viaţa şi activitatea
nici munca neobosită şi stt1ru.itoare slujirii lui Dumnezeu şi a semenilor
a înaintaşilor, conştient fiind că totul lor. In cele ce urmc•ază, vom prezenta
s-a făcut cu sudoare şi cu nenumă- numai câteva parohii în care dorinţa
rate privaţiuni. In mirosul de tăm[1ic credincioşilor de a păstra zestrea spiş! în fredonarea imnelor de cult, rorituală lăsată de strămoşii lor s-a
mânul s-a simţit mereu minunat şi împletit în mod fericit cu munca neo-
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bosită a preoţilor. Pentru raţiuni de
metodă şi pentru o mai bună imagine a cititorului, vom prezenta şi câ-

teva date istorice care se vor un rezumat al celor mai importante momente din existenţa monumentului.
BISERICA
SFANTA MUCENIŢA MARINA
După părerea istoricului Aricescu,
biserica ar exista din secolul al XIIlea, dar, neavând dovezi, nu se poate
susţine. Ceea ce este sigur este faptul că, la săpăturile arheologice efectuate în 1966 sub conducerea eminentului istoric muscelean Flaminiu
Mîrţu, au fost descoperite relicve
datând din secolele XV- XVI, ceea
ce dovedeşte că biserica datează din
acea vreme. Intre anii 1897 - 1899,
biserica a suferit o reparaţie capitală,
~ăugându+se turla Pantocrator şi
pictându-se din nou de pictorul
Gheorghe Popescu din Lereşti.
in decursul anilor, s-au făcut unele mici reparaţii de întreţinere, ca
tencuieli exterioare şi acoperirea întregului corp.
începând cu 1986, prin grija preotului paroh Vasile Grigorescu, biserica a devenit un adevărat şantier ,
făcându-se lucrări de consolidare a
temeliei, de subzidire şi aerisire, iar,
în momentul de faţă, se restaurează
pictura afectată în mare proporţie .
Restaurarea se face de pictorul Tecuci - Păltineanu şi lucrările se află
într-un stadiu avansat.

I. MANU

fiind 1797, dar menţionează şi anul
1846, când, prin osteneala şi cheltuia·
la lui Gheorghe Is băşescu şi a soţi ei
sale, Frusina, i s-au adus unele reparaţii care au înfrumuseţat-o.
Biserica a fost pictată imediat după construire, în tehnica tempera de
pictori necunoscuţi ca nume, dar care
s-au recomandat prin ceea cc au lă
sat, pictura lor fiind foarte frumoasă.
fo. 1846, s-a adăugat al doilea strat
de pictură de zugravii : „Ragi Avram,
Sachelarie, Anghel, Iane", din Tâ rgovişte, inferioară primului strat, d ar
s-a păstrat foarte bine, semn · că autorii au folosit culori bun . Nu s-a
păstrat registrul iconografic anterior,
dar dispunerea icoanelor este dup[t
erminia bizantină, dovadă că autorii
au învăţat arta picturii la şcolile organizate în chiliile mânăstirilor.
Anii, intemperiile şi-au pus amprenta şi pe Sfântul locaş care a fost
renovat în nenumărate r â nduri. Luc.rările executate în anii 1927 - H145
au avut rostul să înlăture d gradările
existente. Se simtea n e vcia unor reparaţii capitale, care să redea biserica în forma ei originară, nevoie pe
care a adus-o la bun sfârşit actu alul
preot paroh Duţulescu Dumi lr u.
Vrednicul păstor a iniţiat lucrări de
tencuieli exterioare, de înlo cuire a
acoperişului şi restaur.:irc a picturii.
Munca nu a fost zadarnică, astăzi ,
biserica arătând foarte frumos, fiind
o mândrie a satului şi a văii râul ui
Dâmboviţa .

BISERICA RUCARUL DE MIJLOC
BISERICA LAICAI
Aşezată

pe valea Dâmboviţei, pe
ambele maluri ale râului, parohia
Lăicăi posedă o biserică zidită în anul
1797. Ea a fost construită de enoriaşii
satului la îndemnul preotului Ivan
şi a diaconului Şerb de la Schitul
Cetăţuia. Pisania aflată deasupra uşii,
cu toate că nu se mai păstrează în
întregime, atestă anul construcţiei ca

Intr-un cadru deosebit de pitoresc,
la poale de Carpaţi, se întinde comuna turistică Rucăr. Localitatea ar
trei biserici, din care .două parohiale'
iar una, biserică de cimitir.
Biserica din Rucărul de Mijloc est
construită de
locuitorii satului în
1900, pe locul fostei biserici zidite la
1744, de boierul Draghici Lupoianu,
fost vameş la schela Dragoslavele·_ A •
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tuala biserică a fost pictată de pictorul polonez Wienawa Bledovski în anul 1902, cum se vede în scena ce reprezintă primul sinod ecumenic (Niceea, 325).
Cutremurele din : 1940, 1977, 1986
au fisurat această biserică, adevărată
catedrală, şi,
dup[1 părerea tuturor,
cea mai mare din judeţ. Se impuneau
lucrări imediate pentru consolidareu
monumentului, obiectiv pe care şi l-a
fixat actualul preot Libianu Ion. După ce a consolidat cele trei turle ce
ameninţau să cadă, a purces la renovarea picturii interioare. Această
lucrarea a necesitat mai înt:ii pregătirea pereţilor, care s-a făcut în cele
mai bune condiţii pentru a oferi un
teren propice picturii. Lucrările de
pictură sunt efectuate de pictorul Că
puşe Ilic şi au debutat minunat ; după părerile specialiştilor care au vizitat şantierul, biserica va arăta ca o
adevărată capodoperei. Un loc deosebit îl ocupă, în preocupările preotului, catapeteasma bisericii care este
de o remarcabilă valoare artistică, ea
provenind de la fosta biserică Sărin
dar din Bucureşti, ctitoria marelui
Matei Basarab. Aceasta va trebui s<1
fie restaurată şi, după ce i se vor face toate cele necesare, va fi una dintre cele mai valoroase tâmple - măr
turie a epocii marelui Basarab.
Paralel cu lucrările de reparaţii
de la biserica nouă, preotul Libianu
Ion a i'fliţiat lucrări la biserica veche, ctitoria din 1780 a "dumnealui
Jupan Gheorghe Nicola Smerna Linotopitu, eparhia Castaria", aşa cum
reiese din pisania aflată deasupra uşii de la intrare.
Biserica a suferit
mult la cutremure şi munca neobosită a preotului a făcut ca ea să-şi continue existenţa, în prezent, fiind în
afara oricărui pericol. Posedă o pictură
post-brâncovenească
care s-a
păstrat foarte bine.
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BISERICA GLAMBOCATA
În comuna Glâmbocata, se află sa·
tul Călugăriţa, numit aşa după un
schit de călugăriţe cc ar fi existat
aici. Monumentul care polarizeaz:1 atl'nţia vizitatorului este
biserica de
lemn cu hramul Sf. Ierarh Nicolae,
ridicată în 1746, in zilele domnitorului Ion Constantin Nicolae voevod de
„robul lui Dumnezeu Nicodin eromonahul-egumcnul Sfintei munăstiri
Dolgopol". Biserica se află în stare
bună, fiind conservată
de actualul
preot Stroescu Nicolae. Pictura exterioară s-a păstrat foarte bine şi pre·
zinUt unele particularităţi, în sensul
p'l sunt intercalaţi, printre sfinţii bisericii creştine, şi personaje din Vechiul Testament.
BISERICA

SCHITU-GOLE~TI

De o parte şi ele alta a şoselei principale ce leagă oraşei::~ Gtmpulung şi
Piteşti, se• întinde comuna Schitt1 Goleşti. Biseric;1 parohi:1lcl se ;•f];'1 în c[1tunul Valea Pechii şi ·1 rost zidit<!
între anii 1G70-1G7G, ele episcopul
Grigorie al Buziiului, ca schit de că
lugări. Ctitorul a împodobit~o cu pictură în frvsC'ă. Devenind biserici\ de
mir, încep[111d cu lfl02. i s-:n1 ff1cut
unde adausuri, în prezent, fiind mai
mare dec<ît în forma originalii. În
decursul anilor, i s-au f<lcut des<' reparaţii, dar lucrarea ele C'ăpetenil' l'Ste
aceea care se s<-1v[1rşeştc, în momentul
de faţă, restaurarea picturii. Vrednicul preot Olteanu Cornc•liu. care poate fi considerat ca un al doilea ctitor,
a purces la redescoperirea picturii cu
ajutorul pictorului Dumitru TecuciPăltineanu. Din restaurare:i Sfiîntului
Altar şi a turki Panbcrator, ne întâmpină o minunată pictură din secolul al XVII-lea, cu un registru iconografic bine dispus. La Proscominiar, s-a descoperit şi numele picta-
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rului, acesta fiind „Gheorghe monahul".
La încheierea acl'stor r{tnduri, trebuie să menţionăm că zestrea Protoieriei Câmpulung este mult mai bogat<i. Ceea ce este de rc•marcat este

I. MANU

faptul că preoţii parohiilor se stră
duiesc pentru conservarea monumentelor cu conştiinţa că fac o faptă bineplăcută, atât lui Dumnezeu, cât şi
oamenilor şi că apără trecutul culrutal şi spiritual al poporului român.

Abstract
The author presents some churches
in Muscel County underlying the

priests' and the Christians' effort to
preserve these historical monuments.
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MARTURII ALE ISTORIEI Şl CREDINŢEI NOASTRE
IN CAPITALA JUDEŢULUI ARGEŞ
VALERIU DRAGUŞIN
1. Biserica Domnească „Sf. Gheorghe" din Piteşti - ctitorie a voievodului Constantin Şerbah şi a soţiei
sale, Doamna Bălaşa, - a fost înăl
ţat<.! în 1656 în curtc>a veche domneasc<.i, reşedinţă folosi tă tempCJrar de
domintorul ţării.
Biserica este un monument reprezentativ pentru arhitectura epocii lui
Matei Basarab. individualizându-se
prin pridvorul supraînălţat şi cu clopotniţa ce-i conferă monumentalitate.
In decursul existenţei sak multiseculare, a suferit numeroase transformc"iri. Fiind afrctatcl de incendiul din
1848, restaurarea întreprinsă de Direcţia Monumentelor Istorice în perioada anilor 1966-1968 a implicat
realizarea unei documentaţii vaste
ce-a urmărit ca monumentul să fie
readus la forma originară. In cadrul
ambiental al centrului modern al municipiului Piteşti, Biserica Domnească constituie o mărturie elocventă a
artei meşterilor români ai vremii.
Menţinerea ei într-un stadiu corespunzător de conservare şi ocrotirea ei
reprezintă o îndatorire de conştiinţă
patriotică.

2. ln fostul centru comercial al ose înalţă maiestuoasă Biserica „Adormirea Maicii Domnului• ctitoria din 1818 a marelui căminar
Ion Mwrodol11 - distrusă de acelaşi
groaznic incendiu din 1848. Biserica
raşului,

c: fost refăcută în anul următor, adă
•ugându-i-se, cu această ocaziP, un
pridvor subdimensionat, în latura vestică.
Seismele succesive au slăbit
structura de rezistenţă a lăcaşului de
cult într-atât, încât turlde aveau o
înclinaţie de 12°, fiind în pericol iminent de prăbuşire.
Se impunea, deci, întreprinderea unor acţiuni urgente de cercetare şi
programare a lucrărilor menite să
salveze acest important obiectiv cu
personalitatea sa. S-a întocmit proiectul pentru această lucrare de d-l
arh. Nicolae Ernst în colaborare cu
d-na ing. Ana Maria Marinescu, urmărindu-se readucerea acestui sfânt
lăcaş la forma iniţială, precum şi consolidarea sa pentru dăinuirea în timp.
Meritorie fiind strădania actualului
paroh, Pr. Gheorghe Calapod, în coordonarea acestor mari şi costisitoare
lucrări, sperăm într-o finalizare corespunzătoare a lor, cât mai curând,
deşi parohia se confruntă cu probleme financiare destul de serioase. Apelăm, şi cu acest prilej, la toţi factorii de decizie, la o continuă şi insistentă atenţie, la colaborare şi sprijin efectiv.
3. Un monument de excepţie al Piteştiului este Biserica „Sfânta Treime" - Beştelei, ctitorită în perioada
cea mai fecundă d0 revigorare culturală, a lui Matei Basarab monu-
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ment databil ante 1654 - care este,
se pare, opera meşterului zidar Stoica, cel care a înălţat şi biserica-monument din Goleşti.
Biserica „Sfânta Treime" a fost
restaurată recent pe baza unui
studiu aprofundat şi materializat în
proiectul întocmit de arhitecţii Maria şi Alexandru Mulţescu, arhitecţi
merituoşi în această
măreaţă operă
de redare a strălucirii de odinioară
unor vechi monumente de cult din
această urbe.
Lucrările de restaurare începute de
fosta Directie a Monumentelor Istorice au fost' continuate prin grija preotului paroh Ion Teodorescu şi desă
vârşite prin eforturi considerabile de
conducerea parohiei. Monumentul se
înscrie azi printre cele mai mari realizări care au drept scop păstrarea
patrimoniului arhitectural ecleziastic
din zonă. Ulterior consolidării structurii, s-a procedaţ la restaurarea picturii, completându-se zonele lacunare
cu o pictură cât mai apropiată ca stil
şi cromatică cu vechea pictură _ realizată de Prof. Nicolae Sava.
4. Amplasată în renumitul parc natural Trivale din PitC'şti, vechea ctitorie a Mitropolitului cărturar Varlaam - Schitul Trivale - şi-a recă
pătat, în ultimul deceniu, o nouă viriţă, prin refacerea integrală şi
prin
grija Sfintei Episcopii, a ierarhilor Scii
P. S. GHERASIM şi P. S. CALINIC
şi a neobositului stareţ actual,
Ciprian.
Monumentalitatea artistică i-a fost
redată acestui aşezământ monastic de
pictura specific ortodoxă, caldă şi intimă a zugravului Ion Savu din Să
pata - Argeş, cel care a dat strălu-

DRAGUŞIN

cire picturii Bisericii din Valea Mare
- Ştefăneşti.
5. Constant, s-a manifestat o preocupare susţinută a tuturor cucernicilor pr. parohi de pe raza municipiului Piteşti pentru buna întreţinere a
locaşurilor de cult din grija lor. Astfel, la Biserica „Buna Vestire" Greci, preotul paroh Gheorghe Chiriţescu are meritul de-a fi cercetat monumentul cu ochii unui istoric, descoperind, în diaconicon, pictura iniţia
lă de-o importanţă evidentă, ce se adaugă celei din sec. al XVIII-lea.
Si la " Buna Vestire" - Greci s-a
împrospătat vechea pictură semnată
de renumitul zugrav de biserici, Gh.
Belizarie, restaurarea picturii fiind
făcută de d-l
Vasile Ivănescu din
Curtea de Argeş.
In atenţi a credincioşilor şi cucernicilor preoţi stă şi restaurarea picturii la Biserica „Sfântul Ilie". biserică de breaslă a cojocarilor ctitorită în 1828 de starostele amintit~i
bresle - Pantelimon, precum şi la
Găvana II Biserica Sfinţii Voievozi - Meculeşti - ctitori tă, în 1752,
de către boierii Pârvu şi Şerban Lerescu. Există încă aici fragmente dintr-o valoroasă pictură datată 1845 cu
interesante tablouri votive.
Relevând grija constantă a clericilor acestor aşezăminte - pentru tezaurul ce le-a fost încredinţat de 'înaintaşi Protoieria Piteşti îşi e.xprimă încrederea că toţi preoţii se vor
dovedi straşnici păzitori ai valorilor
culturale moştenite şi vor face ca,
prin chivernisita gospodărire a locaşurilor de cult, să perpetueze tradiţia de a conserva şi îngriji
aceste
mari valori care sunt mărturii şi de
credinţă şi de istorie naţională.

.

Abstract
The author reminds us the main
churches in Piteşti and insists upon

the effort that the priests and the
Christians made to take care of them.
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SCURT ISTORIC AL BISERICII „BUNA VESTIRE" PITEŞTI

GHEORGHE

CHIRIŢESCU

Biserica „BUNA VESTIRE"
veche în fiinţă". Tot atunci s-au făcut
str. Justiţiei nr. 3, numită reparaţii de zidărie exterioară, s-a
înainte „biserica GRECI", cu hramu- înlocuit „tencuiala burduşită", s-a rerile secundare SF. IMPAR AŢI făcut un tavan interior, căzut, s-au
CONSTANTIN şi ELENA şi SF. făcut din nou uşile şi ferestrele biMINA, zidită de Logofătul IOAN sericii, s-au consolidat cele două turNOROCEA, în anul 1564, cu o singu- le şi s-a făcut din nou pictura biser<! turlă, a Pantocratorului, la care ricii, de către pictorul IOSIF MAîn 1712 i s-a adăugat turla - Clopot- TERNA, din Piteşti. In contractul din
26 aprilie 1869, se stipula : „Toţi
niţă, de către Logofătul RIZEA cu
jupâneasa sa ILINCA - , este ac- sânţii precum şi istoria sacră sii fie
tualmente o biserică triconc, cu două în tablouri zugrăvite cu vopsele bune
turle şi un pridvor, cu zidwri de că şi cu oleiu, iar afară de tablouri se
va efectwa toată arhitectura si ornarămidă şi bolovani şi învelită cu tablc't galvanizată. Sub actuala tencuia- mentele cu văpsele bune, î'nsă cu
hi s-a păstrat, pe anumite suprafeţe, cleiu şi cu lapte, spre a nu se şterge ... "
aspectul exterior iniţial : cărămidă (din arhiva bisericii).
Intre anii 1910 - 1914, s-au f;!cut
aparentă alternată cu asize de mortar
imitând dalele de piatră. Soclul în- lucrări de reparaţii radicale : s-a demolat tot adaosul din 1712, fiind prea
tregii biserici, inclusiv al pridvorului,
este placat cu piatră de talie cu faţa şubred şi s-a refăcut complet. împreună cw turla - clopotniţă care s-a aşe
exterioară buciardată, pe înălţime de
80 cm. Acest sfânt lăcaş este cel mai zat pe temelie solidă (beton şi şine
vechi MONUMENT ISTORIC din cele de cale ferată). S-a făcut din nou acce s-au păstrat în municipiul Piteşti. tualul pridvor („perestil") ornamenIn decursul celor peste 4 secole. tat cu stâlpi de marmoră - mozaic de
această biserică a suferit numeroase
Rucc'tr ; restului bisericii şi s-au făcut
reparaţii şi modificări. unele radicape alocuri subzidiri, folosindu-se şi
le, de pildă : între anii 1868 - 1870, i şine de fier şi s-au reparat pereţii
s-a demolat tâmpla de zid şi i s-a care prezentau crăpături. Turla Paninlocliit cu alta de lemn, iar pardo- tocratorului s-a demolat si s-a rezidit
seala din lespezi de piatră a fost în- cu cărămidă eficif'ntă. spre a fi mai
uşoară, cum s-a procedat şi cu turlocuită cu „parchet de duşumea cu
flisurile de stejar", iar ALTARUL s-a la - Clopotniţă - ptmându-se pe tepardosit „cu lespezi de piatră din cea melii la care s-au folosit şi traverse
PITEŞTI,
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de fier ; „s-au îngroşat" cele două ziduri longitudinale de la Nartex. S-au
folosit atât cimentul, cât şi varul hidraulic. S-au refăcut tencuielile interioare şi exterioare, cele vechi fiind
cojite până la cărămdiă. (Din fericire,
DIACONICONUL a fost cruţat, mimai că, nu se ştie când, peste pictura
lui, s-a aşternut un strat de var, care,
precum vom vedea, a fost providenţial...). S-a refăcut, modificat şi montat tâmpla de lemn a bisericii, s-au
făcut uşile împărăteşti

şi diaconeşti,

jeţul

arhieresc şi strănile, cum şi t:Jşa
masivă de stejar sculptat, de la intrare etc. S-a învelit din nou biserica,
cu tablă de zinc. Aceste lucrări s-au
făcut fiind paroh preotul iconom - stavrofor Ioan Panţurescu, fost şi protoiereu de Argeş, având ca arhitect pe
Bacria - Tutănesct:J, iar ca antreprenor pe Alex. Zoltan.
In 1913, pictorul GOGU BELIZARIE a început pictura bisericii, pe
tencuială nouă, î.i ulei, pictură care
se păstrează şi astăzi. D11pă cum am
amintit, de DIACONJCON nu s-a
atins, salvându-se astfel cele do1:1ă
straturi de pictură murală, frescă,
despre care se va vorbi mai departe.
In anul Hl49, s-al!l înloCt!lit toate
ferestrele bisericii, cu tocuri cu tot,
pe aceleaşi dimensiuni.
In anul 1956 s-a restaurat şi spă
lat pictura în ulei a bisericii, de că
tre pictorul Vasile IVANESCU din
Curtea - de - Argeş, iar în jurul bisericii s-a făcut trotuar cu dale de ciment, nesclivisite.
In anul 1957 s-a învelit din nou
biserica, cu tablă galvanizată, şi tot
atl!mci s-a introdus în biserică, încăl
zirea cu gaze de sondă.

CHIRIŢESCU

In anul 1968 s-a împrejmuit curtea
bisericii, pe o lungime de 45 m.l. cu
gard cu stâlpi de ţeavă şi plasă de
sârmă, pe soclu de beton.
In anul 1980 s-a consolidat biserica
după urmările seismului din 1977,
încingându-se cu centură de beton armat şi cu tiranţi groşi, de fier, turla
Pantacratorului consolidându-se cu
centuri şi stâlpi de beton armat.
In anul 1983 s-a restaurat pentru
a doua oară pictura în ulei a bisericii,
de către acelaşi pictor Vasile Ivă
nescu şi în acelaşi an s-au înlocuit
strănile vechi ale bisericii, cu altele
noi, de stejar sculptat, opera sculptorului Petre Donescu.
In anul 1984, pictorul profesor DAN
MOHANU a restaurat. complet, pictura murală din DIACONICON. gă
sindu-se pe boltă şi pe portativul de
dedesubt, fresca originală din 1564,
iar pe portativul de mai jos, altt1
frescă suprapusă peste cea originală.
presupusă a fi din sPc. al 18-lea. Aşa
dar, DIACONICONUL existent este
ca un certificat de naştere a bisericii
noastre, iar fresca existentă trebuie
socotită ca o adevărată comoaro a
PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL, care merită atenţie şi studiu. Menţionăm că pe bolta Diaconiconului, MANTUJTORUL este înfăţi
şat ca .,INGER DE MARE SFAT"
(Isaia), cu aripi, deasupra cu serafimi
şi împrejur, pe portativul de jos, cu
,,îngeri domnii" ... identificările fiind,
fireşte, cu slove slavoneşti. Pe porţiunea de jos,
spre pardoseaua de
piatră, mult sub nivelul Altarului,
sl!nt multe grafite care aşteaptă interes şi competenţă în descifrare ...
Nădăjduim şi aşteptăm vizitatori bineveniţi ...

Resume
L'eglise •• Buna Vestire" CL'Annonciation"), de Piteşti est le plus ancien
monument historique.

L'auteur fait tme retrospective des
recoqstruc:tion de ce monument aax
CvllrS UCS annees.

http://cimec.ro

BISERICA ŞUBEŞTI CTITORIE A BRESLEI „ŞUBARILOR"
DIN CAMPULUNG - MUSCEL
EUGEN MATEI
MIHAIL BECUŢ.
Situată în partea sudică a municipiului Câmpulung - Muscel, în mahalaua „Şubarilor" - meşterii care
confecţionau şube ; de unde şi numele de „Biserica Şubeşti" - locaşul a fost zidit î•.1 secolul al XVI-lea
întrf' 1552-1560, din piatră şi cără
midă,
de către Oprea şi Stanciul
Boja cu fiii lor : Stanciul, Voica,
Marin, Neniul, Dobra. Marin, Elina.
Dragomir, având hramul „Intrarea
în Biseridi a Maicii Domnului".
O altă inscripţie mai nouă glăsu
ieşte : „Această sfântă şi dumnezeiască biserică

Văvideiie

Bogorodiţc

zidit-o-au din temelie judeţul Gherghi" - fost ocârmuitor al Câmpulungului, în vremea lui Matei Basarab (1632-1654). El a zidit vechea
biserică Şubeşti, care, în cursul vr<'mii, iarăşi se strică şi se ruinează şi,
din nou. evlavia altor binecredincioşi
o reînnoiesc precum se vede, in anul
1779, ctitori fiind : Dosithei arhimandritul,
egumen al Mâ-.1ăstirii
Câmpulung, şi Trandafir logofătul,
în timpul domniei lui Alexandru

Ipsilanti.
Pisania de deasupra uşii de la intrare spune : .Jn numele Tatălui şi
al Fiului şi al Sfcîntului Duh. amin.
Din r<îv•.1ă dumnezeiască - îndemnat
fiind l'U, robul lui Dumnezeu, Do-

sithei arhimandrit, mistavnicul Sfintt>i'
Mânăstiri Câmpulung, cu Trandafir
împreună. logofăt al Sfintei Mânăs
tiri, am început şi am zidit acf'astă
sfântă biserică din ll'melie. i•.1tru
cinstea şi prăznuirea Intrării în biserică a Prea Sfintei de Dumnezeu
Născătoare
şi
Pururea Fecioarei'
Maria şi a Sfcîntului Părintelui Nostru Spiridon şi a Sfinţilor Impăraţi
Constantin şi Elena, pe1tru că, fiind'
altă biserică aproape de acf'asta fă
cută de un Oprea Stanciu Boja den
leat 7060 şi foarte se învechise şi se
stricase de tot, s-au făcut şi s-au înfrumuseţat aceasta cum se vede, în
zilele Prea Înălţatului Domn Ion Ipsilanti Voevod, cu blagoslovenia Prea
Sfinţiei Sale
Părintele.' Mitropolit
Grigorie la leat 1779, luna noiembrie,
21".
Arhitectura bisericii este caracteristică
epocii lui Matei Basarab,
având colonadele pridvorului cu arcuri strâmte, -sprijinite pe cuzinetc
de piatră.
Naosul este despărţit de pronaos
prin doi stâlpi rotunzi. Catapeteasma
este din zid cu o cnoce deasupra. Catapeteasma prezintă, deasupra uşilor
împărăteşti şi diaconeşti, brâie florale sculptah'.
Pictura bisericii în frescă este de
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o importanţă deosebită şi aparţine
secolului al XVIII-lea, avâ~1d o marc
bogăţie de scene şi ornamentaţii caracteristice epocii lui Brâncoveanu,
asemănătoare bisericii de la Hurez
- Vâlcea.
Ctitorul DGsithei este pictat în h:.iină neagră monahală, iar Trandafir
Logofătul purtând haine de ncgu~
tor, apropiate de cele ale boierilor.
Biserica este construită în formă
de cruce avâ-;1d două turle cu brc"1uri
de cărămizi în zig-zag. Locaşul şi
pictura s-au păstrcit în starea de la
început.
Biserica suferă de pc urma inccn·diului din 8 mai 1934, care, 'tn interior, a afectat pictura şi aşa degradată de-a lungul anilor.
Pentru frumuseţea arhitecturală
cât şi pentru vechimea picturii, Biserica a fost declarat<1 monument
istoric.
Considerând-o „u-:1a dintre cele mai
interesante biserici din CâmpulungMuscel". arhitectul N. Ghika - Budeşti releva, în studiul său consacrat
evoluţiei
arhitecturii religioase în
Ţara Românească, că ,.forma planului se deosebeşte prin pronaosul care
nu este mai larg ca naosul ; din cc~1tră observă ilustrul arhitect biserica are absidele laterale diferite
de cele obişnuite, căci ele au, în exterior, numai trei laturi în loc de
cinci şi că aceste laturi sunt aplicate
pe o primă ieşitură a zidului n. Observând că „execuţia este destul de
neregHlată". N. Ghika - Budeşti remarcă „forma interioară a ci.bsidelor"
asemănătoare „unui fragment de cerc
turtit".
Nominalizarea elemc~1telor de plan
constituente impune autorului precizarea că „altarul are o formă eliptică adâncăa, iar pronaosul pătrat c
boltit cu o calotă între arcuri răzi
mate pe console de colţ ; pe latura
de nord, o uşă mică duce la scara
clopotniţei, care este într-un turn
alipit de zid". Sub raport constructiv,

„pridvorul 1~e arcade în semicerc se
reazirnă pc coloane cili·.1dricc bogat
zugrăvite. iar bolta e o calotă centrală in.~re arcuri care se reazimă pe
console .
Tratarea decorului arhitectural exterior i se pare „simplă şi rustică",
constatând
lipsa
panourilor şi
arcaturilor, arhitectura exterioră rezumându-se Ia „soclul simplu profilat. un brâu larg, compus din trei
tontri ahiturate şi o cornişă clasică,
cu zimţi, peste care s-a adăugit o altă
cornişă nouă, modernă, de formă
greoaie".
Analiza intervc·.1ţiilor efectuate în
timp asupra edificiului religios. poate
fi sesizată şi în cazul „ferestrelor
care au fost lărgite şi chenarele lor
au dispărut".
Nu numai caracteristicile arhitecturale ale acestui important lăcaş de
cult fac obiectul studiului menţionat,
ci şi pictura : „faţada principafft observă N. Ghika - Budeşti este
în întregime împodobită cu o frumoasă zugrăveală de curând restaurată ; unele dintre faţadele laterale
şi brâul sunt, de asemenea. zugrăvi
te Î'll mod rustic, iar interiorul a
conservat o frumoasă podoabă de zugrăveli". Tendinţa ,.înnoirii" picturii
- a cărei valoare este incontestabilă se manifestă în cursul lucrări
lor efectuate de către pictorul restaurator I. Mihail, în perioada augustnoiembrie 1926.
Incendiul devastator din 8 mai
1934 a mistuit, din păcate, o mare
parte din cartierul Şube.şti, afect[,•.1d
considerabil pictura interioară a monumentului. Numele autorilor originalei picturi, ai cărei program iconografic din interior este dominat de
scene evocatoare din viaţa Maicii
Domnului - motivate, se pare, prin
hramul bisericii nu au p1:1tut fi
determinate. Este, :'11să„ neîndoielnic
- potrivit aprecierii preotului căr
turar Ioan Răuţescu - că „zugravi
au fost mai mulţi, deoarece se obser-
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ne, Gheorghie Buncă", i<1r alta din 1850 - aminteşte pe „preotu(l)
Ioan Săraru şi soţiea sa. Platonida
monahia, fii(i) pr0ctului i\. şi soţia
sa, Zmaranda eriţa".
O cruce monumentală, de piatră
fluenţă brâncovenească.
Cumulând şi funcţia de •_wcropohi, - amplasată la nord-est de altarul
Biserica Şubeşti, a conservat, în par- bisericii - prezintă, pe faţa princitea de sud a pridvorului, piatra tom- 1pală. un text excizat în limba slabalii a unuia dintre ctitori : inscrip- vonă : „S-a ridicat această cinstită
cruce întru ruga şi h1tru lauda celui
ţia. parţial, lizibilă facilit<înd determinarea acestuia şi anul săvârşirii întru sfinţi părintelui nostru, arhiesale din viaţă : „logofăt Trandafir, reuiui şi făcătorului de minuni, Niin zilele luminatului domn Io Mihai colae al Mira Lichiei, în zilele lui Ion
Şuţu v(oe)v(o)d, oct(ombrie) 11, 1791 ".
Mihail voevod" (1593-IGOl). ReproUn alt mormfi•.1t - amplasat în zona ducerea textului incizat pe latura
nordică a pridvorului este datat : posterioară a acestui important monument epigrafie contribuie la sta"1724".
În patrimoniul bisericii. se tezau- bilirea amplasame1tului anterior :
rizează
valoroase cărţi bisericeşt : „Această sfântă cruce s-a găsit în
Tipic (1816), Minee din 1852, Ceaslov zidu(l) pavajului cel vei ci (sic !) la
(1854), Octoih (1890). Evh::loghion an 1887 şi am găsit de cuviinţă a o
(1896), Cazanie (1898) ş.a„ precum şi pune a1c1, în zilele alesului nostru
icoane pictate pe lemn : .Jn vierea primar Istrate Rize al urbei CâmpuDomnului". ,.Sf. Nicolae", „Sf. Filof- lung şi cu cheltuiala d-lui Costaiche
Chirca".
teia" - semnate de Petrescu şi
icoane prăznicarc cu două feţe d:itcînd
*
di•:1 ultimul pătrar al sec: lu lui al
*
*
Evocând, prin numele si1u. renuXI X-lea.
Grupate, în incintă, cruci vechi de mita breaslă a şubarilor, în cei aproape 450 de ani de la atestarea docupiatră pomenesc numele unor preoţi
sau enoriaşi care au contribuit la res- me1tară iniţială, BISERICA ŞU
taurarea sau împodobirea acestui BEŞTI este un preţios mărgăritar în
sfânt lăcaş aparţin;înd r0numitei şiragul de perle arhitecturale mediebresle a „şubarilor" c;împulungeni ; vale din străvechea cetate de scaun
o cruce datată 2 mai 1845 are urmă a Ţ ă r i i Româneşti. Câmpulungtoarea inscripţie : „Pomeneşte, Doam- Muscel.
vă scene mai slab lucr<.te, denoEmd
lucru de ucenic".
Stilistic, pictura Bi~cricii Şubeşti
se încadrează, prin caracteristicile ei
CYidentc, în arta bisericească de in-
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DOUA MONUMENTE RELIGIOASE
DIN TOPOLOVENI
VALENTIN LUPU - TĂNASESCU
I DUMITRU CAPITANU I
Despre Topoloveni, ca parte de moCu temelia şi zidurile din piatră
a jupânesei Neaga, soţia lui Gher- şi cărămidă, construcţia e frumos
ghina pârcălabul 1), aflăm din hriso- propo"rţionată, în formă de corabie şi
vul de la 1501 decembrie 15, dat mă absida altamlui, puţin retrasă. in
năstirii Nucet 2). Mănăstirea dâmbocinci laturi, cu o învelitoare înaltă
viţeană care le-a stăpânit- împăr
de şindrilă, în patru ape repezi aliţindu-le într-o vreme şi cu „baraţii"
nate spre streaşina lată, ce înconjoadin Câmpulung 3) - a avut şi un schit ră pereţii ten~uiţi.
„în dealul Topolovenilor 4 ), pe locul
Biserica are, împreun[1 cu pridvoc[truia - ajuns în stare rea - iero- rul o lungime de circa 19 metri, lă
monahul Dionisie, egumenul de la ţimea de 6 metri la pronaos şi doar
Nucet, a zidit la 1745 biserica despre 4 metri la pridvor, cu o înălţime de
care se va vorbi. numită Nuceteanc<1. 10 metri la coama acoperişului. Cel
icir mai târziu Goleştii - Badii.
al pridvorului, de acelaşi aspect şi
formă, e însă mai scund.
P<1nă atunci, la cel mult doi kilometri din şoseaua naţională pe
Meşterul constructor e identificat
drumul Priboic~îilor o uliţă, la din inscripţia de afară. sub streaşina
dreapta te-ndeamnă peste apa
perotelui de miazăzi, cu numele Sava,
C{1rcinovului. în cătunul Inuri. Pe care a trecut şi data de 24 iunie 7214
malul stcîng, într-un petic de luncă, (1706), probabil când s-a sfârşit înăl
înconjurată de crucile cimitirului, e
ţarea lăcaşului.
biserica, înălţată în 1706 de GheorBiserica e tencuită. decoraţia conghe negus~orul di~1 !anina, dup[1 cum stând din comişa cu trei rânduri
atestă pisania dăltuită cu litere chizimţate, despărţite şi alternate de alrilice româneşti, mărginită pc trei te trei rânduri de cărămizi aşezate
părţi cu chenar ornamental : „Aceasorizontal. Zimţii continuă şi la pridtă sfântă şi dumnezeiască biserică. ce
vor. deasupra coloanelor şi sub caloiasle hramul svinţilor îngeri Mihail tă unde sunt coloraţi şi dispuşi în
i Gavriil, iaste zidită din temelie de cerc. In jurul cercului de zimţi e alrobul lui Dumnezeu jupân Gheorghe tul decorat cu zig-zaguri colorate,
de la Iani~1a şi jup;îneasa dum(nea)lui deasupra cC'lor patru pandantivi de
Marica şi cuconii dum(nea)lor Istrate, susţinere, în care sunt zugrăvite simMarica şi Radu. ca să fie dum(nea)lor bolurile evangheliştilor. Ca decoraţie
pomeană în veaci, în zilele luminade piatră e cadrul uşii de la intrare,
tului domn Io Costandin Basarab vo- cu ornamente florale. chenarul fiind
i!Vod, luna iunie 24, leat 7214" (1706). marcat prin dou[1 rozete şi acolada

şie
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tăiată în partea superioară. Deasupra
uşii e pisania dreptunghiulară, de care

s-a vorbit, încadrată de un chenar în
linii curbe.
Biserica are cele patru încăperi
tradiţionale ale lăcaşurilor de cult ale
veacului brâncov enesc. Pridvorul deschis, sprijinit pe şase sţâlpi prismatici şi alţi doi anga jaţi peretelui pronaosului, legaţi prin arcuri simple
din ca pit~lele î•:i patru lat)Jri, cu coarde de ste~ar, cioplite în opt muchii.
Pronaosul e despărţit de naos prin
patru coloane de piatră, . cu capi tele,
legate prin arc1;.,1ri - rezemate' pe un
parapet de zid. Deasupra colo c:ţÎ'ic lor
e un timpan, în care se află o a douâ
pi'sanie de piatră. cu text apr~piat
celui din pridvor, pusă tot ~e ctitorul întemeietor : .,Cu vrerea T atălui
i ajutori ul Fiului şî cu să'vârşir ea
sfântului Duh, ridicatLh-au aceattA'
cinstită şi dumnezeiască biserică den
temelia ci de robul lui Dumnezeu
Gheorghe şi .Marica întru cinstea şi
lauda sfântului şi slăvitului al pute·
rilor cereşti voivod arhistrateg Mihail ,în zilele luminatului dornn Io
Constantin Basarabul m(esi)ţa .... leat
7214" (1706). Pronaosul e dreplunghţular (4x6 m).
Naosul e aproape pătrat (6'.5X6 m)
şi d'esparţit de altarul ro'tund în interior, adânc de circa y,50 m, printr-o tâmplă de lemn. scul'ptată. care
constituie o veritabilă podoabă a bisericii. Pronaosul e acoperit de o calotă sferică, naosul de alta, dar rnai
largă, iar altarul de 6 boltă mai scundă. Biserica e lurni•nată . de 4 ferestre
înait~ dxo.20 m) în laturile pronaosului şi , naosµlui şi de încă una în
axul altarului, lct ,_ cc:ire se adaugă o
ferestruică la, proscomidie, toate arcuit~ . sus şi în ancadramente de piatră, fără decoraţii.

Dacă prin liniile sale armonios,pto-

porţionate., biserica

di'.n Inuri e un
modest. dar veritabil nioriumenl de
arh1tec1Mră de la' înce'p utui secolului

-

DUMITRU CAPITANU

al XVIII-lea, pictura ei originală îi
valoarea, prin îmbinarea de
tonuri calde şi reci şi a decoraţi e i
liniare şi florale, care susţine pictu ra
figurală. Zugrăveala împodobeşte nu
mai h1teriorul bisericii, începând cu
pridvorul şi date ază din a două j umătate a secolul'lli în care a fost zi dită·. o· inscripţie zugrăvită sub pi
sania de' piatră de la intrare în naos
ne păstrează şi. numele meşterilor
care au r ealizat-o : „Zugravii Mihai u,
Iordache, leat 7274" (1766).
începând din pridvor, pe care vremea şi-a' pus amprenta ei, fără a reuşi totuşi să' o distrugă , pktura ;:i r ezistat în calbtă, unde e' î·:1fâţiŞat „rs.
HS. Emahoil", înconjura.t de o inscri'pţiţ în cerc. în ju'rttl lui, în m6dalfoahe, sunt c i d6fsprezece ;:ip s$toli. Spaţiile dinfrc medatrâane s\mt
decorate cu motive florale ş i dungi
des părţitoare i!oşii. ~1egre şi. g'a lberw.
Urmează apot rândul de zimţi·, d '
care s-a vorbit, coloraţi ca şi dungil ·~
despărţi toa·r e şi banda în zig-zag-, 'i'n
spatiile· căreia sunt 1ns'c rise friunghi~ri n'e gre. Din cel'e patrD i ugri:veli din pabdantivi (simbolu'r ile celor
patru evanghelîşti) ; cel din colţul de
sud-est e şters. De asemenea. pe zi'dul de sud pictura e ştearsă. dar rezistă cea dinspre vest, w1de sunt desenate scenel2' zidirii Evei dm c6'as't:1
lui Adam s:i a înŞelării ei
căth·
şarţie, a ăr{d
June.t a âe de'âsupra
s'cena co Isus între apostoli, la masă, cu inscripţie. Scenele' biblice a'.k
,~Facerii" contionuă pe peretele d~
nord, cu cecr a izgonirii dtn Rc:ii 1:1i
cea cu Adam locrâ nd Id cam'p.
1
De&sebit ae· mfk'te sa"ntă .i/i varra ă
îtf scene ~ hictura peretelui dlqspte
răsărit fi pHd\rori:Uuf. !n' luhetd de
d 'a-Supra nitrărH e „Jtldecatâ lui Hr"'
avâridt'l-I pe Ist}s îh. ce·":ftrU, cu Mdk
Domriuiui $i Iban ·Botez.ţtfbrul; de-o
parte ŞÎ de alta. Ad~m şf E ii fncadr:eaZă pfseţţc ef. Ih r~~istrt..il in1fetior .
spre rhid~ănoaptb, e scena explicâtă

sporeşte
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de inscripţia : „Când s-au arătat Arhanghelul Mihail lui Avraam li Lot
la pustiire(a) şi pierzare(a) Sodomului". Alta dedesubt, e ştearsă. in
dreapta, spre miaz;izi, sunt surpri•.1se
scenele cu inscripţiile : „Arătatu-s-m1
arh. Mihail lui Iacov c<înd fugea de
frate-său" şi „(Când s-):rn arfttat îngerul lui Iisus Navi". n• vrea să promoveze ideea sprijinului pc care îl
dă Dumnezeu eroilor. Din acestp sce·
ne putem deduce îndrăzneala zugravilor de la Inuri de a ataca şi trata
subiecte mai puţin obi~\1uitP.
Pictura pronaosului c• intercsnntti,
în primul rând prin portretele. idc·ntificate prin inscripţii. cilE' ctitorikr
ce au zidit şi au zugrăvit biserica. Galeria ctitorilor c marc. Inccp<înd de
pe peretele vestic, ca 1nfrtţişeazi!. în
stclnga uşii, pe „Şerba•.1 Topolowanu
biv logofăt za \'isterio" ţin;înd în mr1na st<îngă biserica ~i <ivtmcl in faţ;-1
copilul „juptm Ilie". In spatek lui
Şerban c „jup<în Marcu(?) post sin
ego", ce-l are în faţ;i pc „jup;în Radu"
şi apoi „jup<î~1 Şerban sin ego", av;înd
în dreapta un copil. Deasupra uşii o
o inscripţie cu alb. greu dl' doscifr;~t.
cu date asupra zidirii şi zugrăvirii :
„Această sf<.înt<I şi dumnczccasct1 biserică ce este hramul voievozilor cs1c
făcută din temelie şi zugrăvită ptmc'i
la. săvârşirea ei de dum(nca)lui jup<În
Gheorghe Topolovcanu, moşi-meu,
la leat 7214. Iar acum din mil.'.l lui
Dumnezeu făc(ut-am) şi cu multfi silinţă de o am zugrăvit peste tot precum să vede şi s-au isptăvit în zilele
prea luminatului dom~1 Io Alexandru
Scarlat Ghica voevod,
leat 7275
(1767)., iunie 10".
In dreapta uşii, ţinând şi ea bi.serica, e „jupâniţa ego Maria" (soţia lui
Şerban), iar lângă ea ,,coconiţa Pă
una«. Pe per~tele de miazăzi, dinspre
uşă, „jupân Gheorghe Topolovea:nu•S)
şi ,,jupâniţa ego Marica (ctitorii în~
temeietori) apoi ,.,jµpân Istrate Topoloveanu „vtori post(elenic)" cu „jupâ-
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niţa

ego Safta", având in faţă doi
Ştefan şi Iordache. DincolQ de
feTeastră, spre răsărit, tabloul votiv
continuă cu „jupân Constandin Vlă
descu vtori comis", cu „juµ<.îniţa ego
Stanca", ,.,Alexandru biv vei c.„ (clucer sau comis) zct6) Şerban Topoloveanu ", iar dincolo de fereastră „Meletic egumen iconom Râncăciov" (?).
In calota pronaosului e pictată „Maica Domnului Platitera", având în jur
chipurile proorocilor şi în pandantivi
pe cei patru sfinţi melozi. Jn timpanul dinspre răsărit e scena „Acoperămflntul Maicii Domnului", iar în
celc trei lunete, de sub arcurile de
sustinere ale calotei. trei soboare ecume~ice. Glafurile ferestrelor sunt pictate cu sfinţi şi mucenici.
Pictura naosului e la fel de interesant<! şi bogată. 1•;1 calotă e Isus Pantocratorul, iar în cd patru pandantivi, cwmghelişti. In arcul de susţi
nere al calotei, spre est sunt medalioane cu sfinţi, iar în cel dinspre apus.
scene din viaţa lui Isus. In lu„1eta de
pc latura sudică sunt scenele Naş
terii, Inălţării şi Botezului, iar în cea
de pe latura nordică, Intrarea în IerusaJim 7), învierea şi Buna Vestire.
După cum se vede, scenele nu respectă ordinea crc~1ologică. Sub bolţi,
medalioane cu sfinţi, iar în registrul
inferior. chipuri de sfinţi în picioare.
Pictura naosului e întregită cu două
scene în timpanul dinspre apus : Sosirea apostolilor în jurul trupului
„adormit" al Maicii Domnului şi Punerea ei în mormânt, scenă care apare foarte rar în iconografia din Ţara
copii

Românească.

In sfârşit, pictura altarului are în
pc Maica Domnului între doii
arhangheli. Scene din viaţa lui Isus
decorează a!'cul lat al tâmplei. În registrml inferior al perete}Uf estic sunt
şase ierarhi şi patru diaeoni, câte
cinci de-o parte şi de alta a ferestrei,
în glaful căreia sunt pictaţi pruncul
Isus şi scena liturgică a jertfei Mântui torului, iar pe laturi câte un înger.

boltă
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La proscomidie e pic tată scena convorbirii dintre Petru. patriarhul Alexandriei şi Hristos, cu referire la erezia lui Arie. Soclul bisericii e decorat cu romburi şi flori.
Pentru a completa datele asupra
bisericii din Inuri, trebuie să mai
semnalăm cxiste1ţa unei pietre de
mormânt. aşezată în pridvor, în faţa
intrării, ştearsă de călcături, înccit
textul nu i se poate descifra, care are
un chenar de linii, în formă de semicerc.
In jurul bisericii e cimitirul cătu
nului. în carC' mai dăinuie şi douC:-1
cruci de piatr[1 cu inscripţii, pe mor_
mintele unor descendenţi ai ctitorilor, răposaţi către sfârşitul veacului
al XIX-iea.
Biserica din Inuri constituie în totul un monument reprczentati v al
artei noastre din secolul XVIII, dintre p11ţi'.1Clc binl' păstrate.
*

*

*

Dincolo de podul pe care şoseaua
trece apa Cârcinovului. în
dreptul kilometrului 19,800 se deschide spre stirnga, strada Izvor. Înaintând circa 300 de metri, îţi apare
în faţă, în mijlocul ci1i1itirului, vechea
bist>rică - monument, numitii la început Nucetcanca şi mai târziu Go~
Ieştii - Badii. De mult, pe acest loc
a existat un schit-metoh al mănăsti
rii dâmboviţene Nucet, pe temeliile
căruia cgl:lmenul Dionisie a ridicat
biserica, la început, desigur, tot aşe
znre monahali"1. pentru că în pisanie
ctitorul spune că a făcut „şi case
precum se vcade".
Amănuntele zidirii ne Sll'.1t furnizate de pisania de piatră dreptunzată în pridvor, deasupra uşii de inghiulară. cu inscripţie în relief, aşe
trare în pronaos, pe care se citeşt~ :
. .Această sfăntă biserica unde se ceateşte sfănta Adormire Născătoare(i)
naţională

DUMITRU CAPITANU

de Dumnezeu şi pome1irea sfăntului
părintelui nostru Visarion arhiepiscopul Larisei, acum în zilele măriei sale
Io Constandin Neculae Voevod <lin
temelie o au făcut preacuviosul egumen al Nucetului chir Dionisie eromonahul. A înfrumuseţindu-o cu toată cheltuiala sfin(ţici) sale făcându-şi
case pă cum să vede pentru a sfinţii
sale şi a părinţilor sfinţii sale veacinică pomenire, îndreptându cârma
pravoslaviei prea sfinţitu de Dumnezeu trimis chiar Neofit mitropolitul
şi s-au săvârşit î(n) luna lui Aprilie
1!1. l(ea)t 7253 (1 745).
Bisl'rica impresionează prin simplitatea liniilor at;:it de armonios
proporţionate, prin petele de culoare
patinate de vreme, dar relevate de
lumina difuzată de streaşina largă.
prin cadrul pe care e proiectată. Are
înfătisarca
bisericilor modeste,
crea1 .
•
te de meşterii secoluhn al XVIII-lea,
cu ucenicie la creatorii stilului br[incovcnesc.
E ccnstruită in formă de navă, cu
pridvorul deschis şi absida, uşor retrasă, în ci•,1ci laturi. şi m<"isoar<I. circa
16 metri în lungime şi G metri în lă
ţime, toată sub învelitoarea simplă
şi înaltă, de şiţă. Faţadl•le, în afara
celei de apus, care e bogat pictată,
sunt tencuite şi decorate - în afara
cornişei cu tr<'i brâie din c;;\rămizi
convexe, ce înconjoară biserica. pe
deasupra ferestrelor dreptu•.1ghiulan\
adâncite în firide arcuite sus.
Pridvorul se sprijină pe şasp stâlpi
de cărămidă cilindrici, doi angajaţi în
peretele vestic .al pronaosului. legaţi
prin arcuri simple, cu drugi de lemn
bărduiţi pe muchii, între capitelcle
simple. Faţada e decorată de la cornişă cu zugn"iveli în frescă, pc cele
trei brâie, deasupra arcurilor şi pe
stâlpi. In nişa din mijloc, deasupra
brâielor e zugrăvită sce~1a Adormirii
Precistei. străjuită de doi arhangheli.
ln interior, pridvorul e zugrăvit de
la bolta mică - în care e înf<l.ţişat
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Sf. Ioan Botezătorul - pe arcuri, pe
pandantivi, în restul spaţiilor. Remarcăm scene din patimile Sfântului mucenic Gheorghe. Pe peretele dinspre
pronaos_ în stânga uşii, e scena .gră
dinii raiului", cu apostoli, arhierei,
mucenici, fecioarele înţelepte şi sfinţi,
iar în dreapta, Iadul cu chipurilP sale şi „Darie împărat, Por şi Alc'xandru Machedon". Deasupra uşii e pisania de piatră şi firida cu icoana hramului, înfăţişând pe Cuvioasa Paraschiva şi Sfântul Dio-.1isie. Uşa de la
intrare, prinsă în cadru de lemn. cu
acoladă simplă, săpată în ocniţe gemi nec, poartă însemnarea : .. i spisa
Dragomir l(ea)t 7252 (1743 - 1744).
Pronaosul e mic, dreptunghiular.
luminat de ferestre pe laturi. ;:icoperit
<le calota sprijinită pe centuri dl' ziduri, e despărţit de •.1aos printr-un
perete gros, cu trei deschideri între
doi sttllpi secţionaţi, prismatici. prin
care se face' trecerea, şi alţi doi angajaţi în zidurile laterale'. Pe perdele vestic. în partea st;îngă a uşii
sunt zugrăviţi Dionisie ieromonahul
ctitorul şi Sf. Dionisie Areopagitul
iar în dreapta Sf. Gheorghe şi arai
Constandin Nicolae Voevod". Î'.1 vremea căruia a fost zidit<i bist'rica. Pirturile sunt cam şt.~rs0 şi degrndatc•
dl' vreme. În calota bo]ţ=i P zugrit .-1~:'1
sr.;înta Treime.
Naosul. mai spaţios, cu c[11c chwi
ferestre pe laturi, acoperit de bolta
Pantocratorului. e despi"trţit c.le altar
prin tt1mpla de zid cu un sin~11r rl'r:istru, deasupra cărui;1 se• Inaltt1 crucea Răstignirii. Zidul t<împki 0 în

rest deschis, până la arcul bolţii. Deschiderile pentru uşi sunt acoladate.
Altarul e semicircular în interior. cu
nişe şi firizi la proscomidie şi diaconicon (acestea cu ferestre), şi cu o
fereastră în ax. In boltă e zugrăvit
,.,Dumnezeu Tatăl Savaot" într-un cerc
de raze, iar în ax ,)mpărăteasa cerurilor", flancată de doi arhistrategi.
Icoanele tâmplei au fost desprinse
din biserica părăsită şi cărţile vechi.
mutate în cea nouă.
Cât despre casele pl' care le-a zidit
Dionisie ieromonahul. ele nu mai
există azi, dar au adăpostit în ultimile decenii ale secolului al XVIIllea şcoala săteascc"1. Despre aceasta,
avl'm mărturie însemnclrile de pe un
Pentacostarion tipărit la Bucureşti
în 7251 (1742-1743) - una din 1776,
pe foaia „epilogului" care arată : „Să
se ştie că am scris eu Gligoie popa,
dnd î(n)văţam pă copii în cas(a) din
curtea sfintei biserici dela Dealu Topolovenilor. care au făcut Dionisie
monahul arhimandrit". Mai departe'
se înseamnă : „Şi am scris eu Gligor(e) popa sin lui Voicu croitor ot
Pătroaia
dind î-.wăţam carte slavonească la şcoala
părintelui vlădica
Ungrovlahiei, chir Filaret. Gligore
log(ofăt)". De asemenea e şi o însemnare a lui „Ion Pfircălabu(l) 1782,
feb. 23"8).
Biserica Goleştii Badii merită să
fie îngrijită pentr11 a-i prdungi d.:-1inuirea, chiar dacei a fost părăsi tă oficierii, pentru că-şi merită cu adevărat încadrarea în râo.1durile monumC'ntelor noastre de arhitecturcl.

NOTE
Fratele doamnei Rada a lui Vlact vodă
deci unchiul lui Radn cPl Mare
voirvod. (N . .Stoicescu, Dicţionar al marilor
dregători, Ed. Enciclopedid"1. Hl71. p. 24.
7 „.„pe care a ridicat-o din tem<'lie cinstitul vlastclin şi unchi ni domniei mele jupân (Hher)ghinn mare pârciilnb şi n:·1stavnicului din acea mănăstire' şi cC'lui mai
<'În~tit dintre ieromonahi, invi'iţătorul tur1

C;ilugărul.

ml'i cuvântătoare a lui Hristos. egumenuh1i (popei chir) Ilarion şi apoi tuturor
fraţilor câţi sunt intru Hristos ln sfânta
mănăstire.„, ca să le fie satele anume :
Ciomaşanii cu tot hotarul şi cu morile şi
Topolovenii toţi şi cu vinăriciul..." (Documente, B. Ţara Românească, veacul XVI.
voi, I. FA!. Ac. RPR. 1951, p. 225).
J Zapisul din
„Ghenarie 15, văleat
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7165 (1657) prin care Maria, soţia Vlaicului Ci'iliiraşu ot ~<:gocşti, cu kciurii ci
Mihnea şi Ghinea vinde preoţilor Gri~orc
şi Iosif de la biseriC'a Haraţilor din Ciîmpulung via din Deal•ul Topolovenilor... "
(apud I. Hăuţescu, Topoloveni, Tip. Bucovina", I.E Torouţiu, Huc. l!JJ!l, p. 3fi).
4 Atestat ele un docur~1cnt cu data de
24 octombrie 1736, apud I. Răuţescu, op.
cit.
5 De remarcat ci1 ilC'llm
lui GJ;eorghc

DUMITRU CAPITANU

din !anina - ctitorul i se spune Gheorghe
Topcloveanu.
6
Ginere.
1 Sub inscripţia „Invierea lui _Adarr".
8 Pr. Ilie Gh. Diaconu, Mat~lale docu-

menta•e istorice Ia· monumentele feUdale
bisericeşti din raionul Găeşti, regiunea
Argeş,

Glasul bisericii,

XXIV, 1965,

nr. 3 - 4, p. 279 ~ Preot Ion Răuţescu, Monografia satului Topoloveni. Tip. „Bucovina" LE.

•
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Torouţiu,

Bucureşti,

1939.

AUTOHTONIZAREA·MOTJVELOR ORTODOXE
IN POEZIA LUI ION PILLAT

s. I. NICOLAESCU
Poeţii lumii au a'/Ut intotdcaun"
pretenţii demiurgice, creaţia lor fiind
considerată de către ei înşişi, o entitate nouă, comparabilă cu Opera
Zeilor. Misticii Bibliei, „raţionaliştii"
poeţi ai Greciei şi ai Romei, dar şi

creatorii din veacurile din urmă au
încercat s~1 condenseze în opera lor
fiorul cosmic al începuturilor universului şi al lumii. sau au propus răs
punsuri la marile intrebări pl' care
şi le-a pus dintotdeauna umanitatea
în încercarc.·a de a descifra necunoscutul, tainele firii şi ale trecerii.
Multe dintre p::;cmde cc'"itrc Demiurg
:i11 fost pr<~luate de• ci1tre practicienii
religiilor oficiale ale timptdui, cântecele orfice, spre exemplu, erau intonatt · ca imnuri de slav;i. s·1u rugftciuni curente adrosate zeibr spre a
le- cere îndurare. Experienţ3 1•ste c11noscută şi de creştini. Jn afară d(•
textele sacre ale Bibliei, poeţii religioşi, printre care se numără şi bizanti hul Roman J\klodul, a~1 scris
numer0<1se texte care au fost integrate ritualului cn'ştin.
D1ir, niciodată poeţii nu au putut
să .;servească" unui singur Dumnezeu,
d găsind izvoare de inspiraţie nu numai în învăţăturile religiei oficialP ci
şi în viaţa cotidlanii, în care natura.
iubirea C'a şi frumuseţea ~i-au avut
partea lor în C're:1ţic•. 111wcri de o cPrtă originalitate.
Dacit procesul a fost mai accentuat
în Apus, ~poi. în Răsărit, biserica a

avut o concepţie mai clară despn~
sacralitatea ritualului religios. realizând pentru multe veacuri un sincretism de profunzime. de care avea
nevoie atât credinciosul militant cât
şi cel ocazional, oferindu-li-se momente de meditaţie şi clipe de trăire
artisticc"1 autentică. In acest ansamblu, specificitatea rom<îneasdi a devenit, de-a lungul veacurilor, organică, impun<îndu-se în răsăritul Europei. S-n fficut rc•mcirr:i · .1upra linei
„stângăcii"l a artei religioase, carco df'taseaz;'i. de modelul binntin. !'i,
de multe ori de dogma creştint"1. Originalitatf'a, specificitatea '1C'estei ar1e
nu au fost numai rezultatul „strângă
ciilor" artistului. indif~rent c[1 va fi
pictor, constructor sm 1 creat-r de imnuri religioa~e precum bătr;înii nostri mitropoliţi. „Rădă:cinile" sunt mult
mai adânci şi ţin ele originea limrii
şi a poporului rom;în. de moştenirile
succesive ale acestui pnp'Jr în lungul proces al constituirii sale. A nega
aceast;l· moştenire înse:imnă, în primul rând a văduvi psihologia m1ţio.:...
nală de o latură definitorie a perso.:.
nalităţii "i criginalităţii sale Îw·Prcări ale unor teoreticieni rnai "echi
sau mai noi, au fost, ar~"tia provenind fie din c:>rcurilc> culturale, fie
din cele ale biseriC'ii. Unul dintre a-·
ceştia n fost şi Th. Fecioru 2 într-o
lucrarf' amplă r·are. într-un foi ~in
tetiza, la timpul ei, toate punctele de
VPdere
asupra acestei controverse.
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Cartea se numeşte „Poporul român
şi fenomenul religios", apărută în anwl 1939 şi a avut un ecou destul de
important în epocă. La un moment
dat autorul scrie : „Elementeh' cu
care s-au alcătuit legendele privitor(!)
la faptele ce au mişcat sufletul şi
imaginaţia tuturor popoarelor sunt
diferite. Poporul român le-a folosit
pe cele creştine. ln dosul lor nu se
ascund motive generale de inspiraţie"3 (s. n.).
Ideea care străbate întreaga lucrare a fost infirmată de cercetările ulterioare, semnate de personalităţi
provenite chiar din sânul bisericii.
Astfel, Ioan Gh. Coman scria acum
peste 15 ani într-o lucrare devenită
model : ,,Continuitatea (poporului rom;'.'m şi a religiei creştine, implicit
n.n.) nu putea fi atât de puternică şi
de lungă durată dacă daco-romanii
creştini n-ar fi dus mai departe inima însăşi a spiritualităţii geto-dacic<',
care era credinţa în nemurire" 4. Şi
care sunt „acele motive generale' de
inspiraţie" dacă nu cele moştenite?
E adevărat, în perioada interbl'lică
se crease o a<levf1rată „şcoală a tracismului ", sub impresia putC'rnicii
personalităţi a lui Vasile Pc'"1rvan. ale
cărui lucrări stcîrniseră adevărate' frisoane de emoţie printre conkrnpe>rani. Efortul reprezentanţilor bisericii ş,j,.al creatorilor grupaţi în jurul
pub~aţiilcr timpului de a estcmpa
acest curent tracic şi geto-dacic se
transformase iarăşi într-o dogmă. negând orice prezc>nţă culturală în sp:iţiul carpato - danubiano - pontic. In
afară de punctele dC' vedere a]P pă
rintelui Coman, mai amintim si lucraroa savantului D.M. Pippidi 5 care,
într-tm capitol special ?na li ze;1z{1 motivul ..îngerilor păzitori". Similitudinea dintre Caval0rul trnc .. divinit8.tc
funerară" ţî Sfântul Gheorghe cn•ştin
a fost făcută do num!;'roşi folcloristi
şi etnologi, printre care şi Romulus
Vulcănescu6, un profund cunoscător
<1 l spiritualităţii româneşti.

O altă ideP controversată din lucrarea lui Th. Fecioru ne intereseazf1
în continuare, cu atât mai discutabilf1 cu cât îşi propune să rezolve într-o frază problema alunecoasă a inC<'puturilor limbii române. „Trăirea
vieţii religioase scrie autorul n-a fost stingherită (poporului rom<în
n.n.) de faptwl că se slujea într-o
limbă străină''7. O asemenea afirmaţie nu se putea face
decât dac~1
autorul dorea cu orice preţ să demonstrează că toate motivele .folclorului şi artei populare româneşti,
cu accL'nt pe cel religios,
s-au „născut" din aceeaşi sursă ortodoxă. Or, nu sl' poate susţine
cu nici un chip că romanii creştinaţi,
sosiţi în Dacia nu vor fi găsit cd
puţin urme ale spiritualităţii getodacice şi. imediat ar fi procedat, paralel cu organizarea bisericii şi la
crearea unei spiritualităţi folclorice
at<ît de puternice. Că în perioada aşa
numită „străromână", ritualul religios creştin se desfăşura în limba latină Pste dt' necontestat. Dar, tot at[1t
de adevărat estC' cc'i, pân:-1 la constituirea tradiţioi cultului ortodox sau
până la fixarea diferitelor ritualuri
şi dogme de către Părinţii Bisericii&
au trecut veacuri destule, ~n care
timp limba rom{mă se formas<' deja,
iar circulaţia motivelor folclorice asigurase' unitatea ei pe într<'g spaţiul
romtmesc. ImpunPrea creştinismului
nu a reprezentat - considera P. P.
Panaitescu9 „numai o îmbinare în
cugetul popular a credinţei univers'-']!' creştin0 cu cea locală daco-roman:\ dar si alcătuirea t1nei interpretări românPşti a religiei". Limba rom;înc'\ şi-a dovedit forţa şi la „al doilf'a şoc", c<înd în oficierea cultului
s-a introdus limba slavă, moment
care nu a însemnat, după acelaşi P.P.
Panaitescu „primirea creştinismului
- cum susţin şi azi unii ci, în
cadrul bisericii, înlăturarea ritualului
latin mai vechi şi înlocuirea lui cu
liturghia slavonă"10.
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Limba română, deja format<!, a dus limba română la nivel artistic, mai
cu sine vechile motive ale mitologiei ales prin prezenţa folclorului literar,
geto-dacice, a preluat motivele noii prin păstrarea moştenirii seculare,
religii creştin-ortodox(', la care s-au prin circulaţia motivelor folclorice în
adăugat alte aluviuni slave sau ale
tot spaţiul românesc, prin vorbirea
altor popoare ce au poposit, în dru- vie a poporului, dar şi a celor care-i
mul lor spre alte zări, pe aceste me- conduceau destinele. Şocul trăit de
leaguri. Rezist2nţa limbii rom[rne s-a societatea românească în veacul al
verific.:it astfel, secular, mC'reu şi XIX-lea prin redescoperirea folclomereu producându-se o autohtonizare rului a fost perceput astfel pentru că,
lent<! nu numai la ni"vel 1l expresiei într-adevăr, a urmat după un veac
ci si al structurii nwnt<.J!P a tuturor de „adormire" fanariotă. Dar patruacestor aluviuni. Inţelegl·rea unitară zecioptiştii nu au avut prea mare inşi echilibrat<"t a celor luml'Şti şi a ceteres pentru textele' vechi, pentru
lor supralumPşti a contribuit la cre- Cazanii şi Didahii, singur Eminescu
area a ceea ce filozofii culturii nu- percepând adevărata forţă a frumum<·sc forma mentis comcin;!. Ist iri:1 seţii primelor texte tipărite.
noas1.r<1 nu a cunoscut nici edict'2
Cei care vor încerca să trezească
împărăteşti spre a asigura unitatea
din adormire vechile rădăcini ale
de neam şi limbă şi nici alte constrân- verbului românesc, ale limbii române,
gl•ri pentru a demonstra r _ntin ui tatea. ascunse în paginile creştine ca şi în
cek laice, vor fi poeţii interbelici,
Citită astfC'l, spiritualitatoa rorr.<încascii, din care far<' pcirte intrinsl'C<'i unii grupaţi în jurul „G;.îndirii", dar
şi de alte orientări estetice. Lunga
şi ortodoxia, dar şi folclorul, arta
tradiţie a autohtonizării motivelor repopulară şi, în ansamblu, creaţia a fost rezultatml acestor lungi ela- ligioase ca şi a celor laice, amplificându-se, izvorul pentru lirism era
borări." Aşa încât, în momentul când
imens.
Arghezi, Blaga, Voiculescu.
spiritualitatea noastră s-a găsit în
Crainic, lângă ei aşezându-l la loc de
~nţ:i „drculaţiei cărţii", fie manuscrise, fie tipărite, „tr0cerea" a fost ex- cinste pe Ion Pillat, vor face din
trem de rapidii, mai alf's că aceste poezia rom;.înească o poezie de interes european.
d1rţi, d2şi scrisr' sau tipărite în dife_
rile cc'ntre ale ţ;irii, au fost înţelese,
Am considerat necesaru această
folosite şi retipi1rite de nenumi1rate scurtă privire „din avion" asupra uori. Ne limităm s;1 amintim numai nor întrebări fundamentale ale spifrunrnseţl'a limbii rom;îne din „ învi1ritualităţii româneşti, întrucât, chiar
ţ;1turilc• lui Neagoe Basarab către
în cazul poeziei lui Ion Pillat, să nu
fiul său Theodosie", dar şi din pre- mai vorbim de cea a celorlalţi poeţi
lucrările versificate din Filatei (Priamintiţi mai sus, şi în perioada inpealde), Coresi (Rug;kiunea lui Moi- terbelică şi în cea postbelică, dar şi
si, omul lui Dumnezeu), Dosoftei azi s-a insistat fie pe o latură, fie
(Didahiile ca şi Versuri de la blazo- pe alta. Dacă în perioada postbelică
nul mitropolitului Antim) 11 . De unde se accentua ,,naturismul" sau „păgâ
s-a ivit această limbă română? Din nismul" acestei poezii, iată că, în
faptul că nu a contat că se slujea anii din urmă, cu o vehemenţă neaş
într-o limbă străină? Nicidecum. Ci, teptată se accentuează din nou ortopentru că limba română exista, îşi doxismul, creştinismul, în dauna cetr<1ia viaţa, indiferent că în biserică lorlalte motive structurante. Din toase oficia slu.iba în limba slavă sau, te aceste controverse nu Cili de pil'rmai tftrz:u, în limba greacă. Triiia dut dec[tt poezia şi cititorul.
1

*
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Ion Pillat

şi-a

organizat întreaga
în jurul a cel puţin
trei mituri ·structurante : limba romc"mă (prin ea latinitatea noastră),
istoria naţională (nemergând dincolo
.de evul de mijloc) şi ortodoxia (G!
religie salvatoare în anumite momente ale istoriei naţionale). Departe
.de lume, el este, paradoxal, întotdeauna în centrul lumii, centrum-ul
fiind ţinutul argeşean al Brătienilor
cu istoria lui recentă şi exemplaru.
Mărturisirile târzii confirmă trăiri
le poetice din acest spaţiu, pe care
l-a sacralizat, prin poezia pe care a
scris-o ,.transferând" sacralitatea sub
zodia creaţiei. „Dacă trupeşte m-am
născut la Bucureşti mărturiseşte
poetul - sufleteşte sunt produsul
.corcit al dealului de la Florica, al
podgoriei din preajma Argeşului pitestean - cu stepa ondulată din
marginea Prutului, cu pământul negru de la Miorcanii Dorohoiuluia12.
Limba românească a cinstit-o nu
numai printr-o ad.<:1ncă cunoaştere a
.graiului muntenesc, ci şi prin truda
.cunoaşterii limbii
vechilor manuscrise, a creaţiei folclorice, a cărei
importanţă p::!ntru
literatura naţio
nală o considera ca având efectul
pe care l-a avut in literatura apuseană Renaşterea. Poetul a avut o copilărie fericită, concretizată, printre
•itele, în călătorii în intreaga ţară,
împreună cu ·familia
.Brătienilor :
„Astfel suind mai pe toate culmile
Carpaţilor, am intrat de tânăr în tainica intimitate a munţilor ... Apoi am
cunoscut Dunărea, pescarii care sunt
păstorii apelor, sălciile plângătoare
şi stuful foşnitor, Delta cu cerurile
şi, Bărăganul .cu zările sale, Dobrogea şi toate glasurile mării. Florica
şi Miorcanii muntele, podgoria J?i
stepa - iată doicile adevărate care
mLau supt. muzele · flămânde"_ 13
Istoria era ţinutul .Brătienilor, bunicul, Ion Brătianu, făcuse el însuşi
istoria în tot veacul al XIX-lea. această istorie era suficientă sieşi şi
viaţă

poetică

poetului. De aceea, Ion Pillat nu e
preocupat de istoria mai veche sau
mai nouă a României, nu scrie poezii despre ea, în afară de c<îtcva despre unele feţe bisericeşti. Flnr\ca st'
transformă din axis mundi în imago
mundi. Peregrinările Purope1w poetice sau turistice - nu sunt decât peregrinări de preg<Hire pentru 3.
redescoperi mereu r;:i mereu fiinţa
poporului rorm1n aşa cum o simţise
direct, copil fiind în neamul ilustru
al bunicilor. Deşi cunosc;i.tor al începuturilor, dimensiunea antecreştinil
a spiritualităţi] rom;'.'rneşli îi scapă.
El însuşi o rectmoaşte : „Tot era aici
{în munţi n.n.) ca la începutul lumii.
Sufletul meu descoperea astfel, obrazul adevărat şi ascuns al ţării, acela de dincolo de Traian. Cerul de
vară îşi rotea în noapte zodiile ca
nişte icoane necunoscute bisericilor
de azi. Zeii munţilor î.,nsă mi se asc~de~u" (s.n.). 14
„ Cel de-al treilea pol ;;;tructurant a]
poeziei sale, ,Gel ,Qrdoţadox, era pcnţru' ppet ~itic prin . el î1).Suşi, căp:1t,ând o forţă care vă duce la igno:·:1rea WlOr stigme care veneau din CCiel,alte sur.se' cu care se .îipplinise destinul poporului român. Mănăstire~1
îndeplineşte cunoscuta relaţie pe care o stabileşte lăcaşul sfânt ca element de legătură între păm;'.'mt şi
cer, bunicul, ca şi alte personaje evocate (bunica etc.) au atributele marilor zei tutelari, „mica epopee" care este Biserica de altădată" reface
scenarii '~ntice. Poetul rămâne la ortodoxism, pen,tru că, pe de o parte,
moştenii-ea iamiliei era curat ortodoxă, iar, pe de alta, curentul dominant în epocă „descoperea", ca pe un
reper, ortodoxismul. E. adevărat, tradiţia „dacică" avea o oarecare tradiţie, patruzecioptiştii, Haşdeu, , Eminescu - şi pe urmele lor - Pârvan
- toţi impuseseră cercetarea sau se
inspiraseră din ţinutul neguros al
slujitorilor Jui Zalmoxis. Lucian Blaga avusese mai mult noroc, dar ma-
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· rele poet ardelean ,,epuizase" expe- ropenizarea" a întregii poezii româneşti.
rienţa ortodoxă încă din familie, pă
rintele lui fiind preet.
-,'.;
Debutul lui Ion Pillat va fi tot sub
semnul religiei creştine. „Povestea
celui din urmă sfânt" (1912) este un
poem 1 i r i c, prezentând destinul
Făr[i să aibă prezenţe pregnante,
unui pustnic, care, după şapte ani de cuvinte, expresii şi motive ortodoxe
izolare se decide să revină printre vom înt<1lni încă din primele voluoameni. Odată cu acest debut, poe- me, dar mai ales în „Pe Argeş în
tul îşi continuă ,,cunoaşterea" Euro- sus'" {HJ23). Ne rezumăm să transpei culturale, literare şi religioase. criem cateva exemple. Spaţiul ele la
Participant la război, bucurându-se Florica este : „Privelişte mertită să-mi
de izbânzile unirii ţării, evenimente- fie o psaltire I Intâia mea credinţă
le imediate sunt trăite intens nu nu- şi ultimul meu scut" („Închinare").
mai de către poeţi ci de întregul po - Şi tot acolo : „Fii pentru mine Sfânpor român. Irlealul pentru care lup- ta Icoană ce din ramă I Alin[1 din
taseră
înaintaşii
fusese înfăptuit, feciorul risipitor şi rău'", „Fii pentru
pentru scriitorii care luptaseră cu mine o mână'stire vie". Folclorul fiarma şi cu scrisul un vis era împli- indu-i dascăl permanent, poetul nu
nit. Cine citeşte memoriile şi amin- poate evita „capcanele1' unor traditirile scriitorilor epocii va vedea că ţii populare : „Te-ai cununat cu
mereu se plâng de „lipsa de ideal". moartea ca-n basmul ·Mioriţei„ („MorIorga îşi va găsi suportul în lumina- mântul"), sau „Şi unde clarul cânrea poporului, dar şocul trăit, spre tec de clopot creştineşte I Apropie
exemplu de Octavian Goga va fi te- colina de-a cerului văpăi" („ Vârful
ribil. De aceea, ideea lui Nichifor dealului"). Această ultimă metaforă
Crainic, enunţată într-un eseu încă amînteşte de ceea ce am semnalat
din 1923, intitulat „Isus în ţara mea", deja, constituirea unei axe a lumii
va avea un ecou neobişnuit în epo- între pământ şi cer. Natura însăşi
că, mergând „la concurenţă" cu proeste transformată într-o biserică, conpunerile estetice ale lui Lovinescu. cepţie precreştină, dacă nu chiar miAutohtonizarea ortodoxă a întregii tică : „înveţi, uimit, să intri în coinspiraţii poetice, preconizată de Nidrii ca-n biser-ici /·Şi di mai ·sfânt pe
chifor Crainic şi propagată masiv lume nu poate fi nimic". Chiar pă
mai ales prin revista ,,Gândirea" va sările cerului sau soarele „penduleaduce la o eflorescenţă poetică neo· ză" între vechea mitologie, prelinsă
bişnuită. Alături de alţi confraţi, Ion
peste timp în folclor şi ortodoxie :
Pillat va şi teoretiza pe seama orto- „Cum soarele soseşte rotuf.l.d ca un
doxismului, găsind diferenţe esen- egumen I Şi numără pe ceruri mă
ţiale între cel slav nebulos şi ira- tănii ale cocori („Cucul din Valea Poţional şi cel romc"1nesc concret şi pW') ; „Pe când· în calea-i h.mgă (soaplastic. 15 Ortooloxismul poetului nos- re.le) se roagă la toţi sfinţii, I Eu îl
tru nu a ajuns niciodată doctrinar, dezbrac de raze sub frasin şi anin".
Exemplele· s-ar putea înmulţi, dar
un soi de detaşare intelectuală şi un
„dialog european" continuu se simte oredem că sunt suficiente pentru a
permanent. Numeroasele traduceri ar.ăta complexitatea inspiraţii.ei poedin cei mai mari poeţi universali, tice a' lui Ion PiUat.
Cu „Biserica de altădată" (1926),
printre care şi ·Fr. James şi Rilke îi vor servi pentru împrospătarea Ion Pillat împli·n~te un alt motiv
structurant al poeziei sale. Merită
inspiraţiei poetice, dar şi pentru „euhttp://cimec.ro
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să consemnăm importanţa pe care a
bătrân, ţinând o toacă mută-n mâini"
dat-o poetul ideii de creştinism orto- („Arhondaricul"). in poezia )ngerul",
dox, despre care scrie că „a creat ar- este nevoie, pentru identificarea mehitectura şi pictura noastră biseri- sagerului ceresc, ca cel care îl va
cească şi a însufleţit lupta voievozivedea - să fie el însuşi într-o stare de
lor români împotriva păgânilor, a graţie, pe care n-o mai are omenicreat •• Cazania" lui Varlaam „Psalti- rea, căzută de mult în rele. Numai
rea în versuri" a lui Dosoftei, „Dida- unei fete nevinovate, Mariei, i se
hiile" lui Antim".16 Din păcate, aceas- poate întâmpla să-i vadă zborul cristă tradiţie s-a stins sub fanarioţi talin. Puritatea se răsfrânge atât aconsideră Ion Pillat distrusă „când
supra spaţiului cât şi a timpului,
mănăstirile au fost închinate călug~1dar şi a fiinţelor cu care dialoghearilor greci" - idee neconfirmată de ză divinitatea. Această atmosferă nu
cercetările ulterioare.
este identificabilă la nici unul din„Biserica de altădatii" este o mini- tre colegii de generaţie, nici la Arepopee de aproape 1 OOO de versuri, ghezi (mai în vârstă), nici la Vasile
care începe cu fixarea, în timp şi Voiculescu, Lucian Blaga sau Nichifor Crainic. Diferenţierea este sensispaţiu a locului sacru. „Biserica veche", privită într-o noapte de pri- bilă, sesizată de întreaga grupare şi
având efectul că volumul „Biserica
măvară „cu zarzării-mprejur în floare" este punctul din care porneşte de altădată" nici nu a fost prezentat în revista .,Gândirea:'. Ciclul :
şi ••Drumul magilor".
Povestea Maicii Domnului" a fost
Starea de antemporalitate este suŞi mai controversat, pe de o parte
bliniată expres, schitul unde naşte
influenţa
Maria este un alt loc sacru, deşi este reproşându-i-se poetului
vorba de o stână, iar tatăl noului năs din Rilke, pe de alta s-a considerat
că este vorba de un adevărat „zel etcut este cioban.
O altă noutate a liricii lui Ion Pi- nografic" care „duce de obicei la rellat este umanizarea spaţiului sacru, zultate facile, compromiţând definidevenind astfel accesibil omului o- tiv «naţionalizarea» artei româneşti,
dorită cu deosebită ardoare de toti".
bişnuit, laicului care se apropie de
monumentul religios într-o stare fi. după cum scria Lucian Blaga 18 . ion
Pillat era prea mare poet ca se': rerească. Această umanizare merge pâpete experienţe semănătoriste. Dar
nă la identificarea olfactivă a prezenţei lui Dumnezeu, care „plutea
trăirile sunt pe de o parte în spirica un parfum I De fân cosit, când tul sensibilităţii sale poetice, esenclaia se desface". Este acest vers o ţializate în primul rând în „Pe Arbla•mie? Nicidecum, ci este vorba geş în sus", iar pe de alta, manier<1
de o comunicare între Fiinţa supre- rămâne cea populară. Metrica, ritmul şi chiar atmosfera generală sunt
mă şi omul obişnuit, credincios în
mod natural, cum întâlnim de nenu- în orizonturile poeziei populare. Deş;
mărate ori în versurile populare din
••Rugă ca să încep" se poate încadra
culegerile folcloriştilor noştri. 1 7 Tot în seria de rugăciuni adresate Maicii
atât de reală şi cu o putere de Stl- Domnului, câtă diferenţă între rugă
gestie care contează mai mwlt decât ciunile „clasice" şi ruga poetului,
orice dogmă hieratico-bizantină ni amintind de „purificarea" vechilor
se relevă imaginea din strofa urmă zugravi de biserici înainte de a întoare : ••Şi, miel prior, Isus, pe iarba cepe lucrul. Efrem Sirul evoca pe
moale, iată-l I Sugând nevinovat tot Maica Domnului pE:ntru ca să i se
cerul din fclntâni I Şi lângă el, oprit ierte păcatele (•• Caut:i. sţre mine cel
din mers, Dumnezeu Tatăl I Monah pângărit şi întinat, I ~i cu sufletul
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I cu întimkiunca îm- din aceste încrâncenări la Ion Pillat.
a vieţii mele trăită în Poetul este 111 Rai, un Rai păme:în
dezmierdare" etc.). Poetul nu se sim- tesc, povestea trebuie spusă. Dar şi
te nici „pângărit", nici „întinat" ci trăită c.lup.:-1 puterile celui care se ştie
vrea s<i spună o „poveste"'. „În grai el însuşi pur, apt să stiipc'measc.:-1
f'inslit lucrată I Ca l<îna dintr-o iie", Raiul. Maica Domnului este ocrotivrea să spună „Colinda din b[1trâni" toarc~a omului simplu, apelativul de
şi numai cuvântul să fie str<ilucitor :
•• maică" încifrc'.'md în sine nu numai
„Mi-l fă cum e la noi I Lumina pe respectul pentru cea care a purtat
p<i.mântul I Cu plopi în dealuri moi''. pe invJţ[1tor, dar şi un sentiment de
El este povestitorul unui eveniment adi11161 comuniune faţă de ocrotitoamiracµlos petrecut in illo temporae, rea pământului. Legendele populare
dar care se poate repeta mereu şi o prezintă pe Fecioara Maria, ca „mijpe care îl comunică unor posibili locitoare" între om şi fiul ei cel dummartori. Ion Pillat nu este Toma Ne- nezeesc. Ion Pillat a poetizat mocredinciosul, ci omul simplu care mente din Noul Testament (este necrede fără să mai cerceteze. Starea cesar să precizăm acest aspect, poeeste comunicată. printr-un colind de tul nescriincl nici o poezie cu tem<-1
anunţare a naşterii. „Juruirea" se fadin Vechiul Testament, consider[mce într-un schit de munte, el însuşi du-1 deja „mitic"), în această „Povessacru, poetul având grijă să subli- te" ţinându-se destul de departe de
nieze acest fapt : „Şi cum călca fa- izvor. ,,Naşterea Domnului'' are loc
ta cu frică în altar I În cer sună bu- •• Pe sub Piatra Craiului", păstrân
ciume peste hotar // Şi cum se în- du-se unele scene tradiţionale, mochină smerit la icoane I Toţi îngementul de vi1rf fiind atins în „Bocerii Domnului dmtă în strane". De tul". Riturile mortuare la rom[mi
„Buna-Vestire" cc'.'md Arhanghelul îi sunt extrem de vechi 19, specia boceanunţă marea taină, Maria „Nu s-a
tului fiind, de asemenea, foarte bitemut, nu s-a ferit de dc'.'msul I - Ci 1 ne reprezentată în folclorul literar
îngerii se sfătuia de mult - I S
românesc. Este la Ion Pillat un
bucurat spunându-i : Te ascult I Ar - „pl[ms în pumni", „bocet de mamJ"
hanghelul tăcu închis în d<însul". ffiră tonuri înalte, melopee fără sfftr„.~ma Vestire" de Lucian Blaga ne şit. Versurile curg de la sine, nici un
descoperă o neînţelegere totală din
gest în plus în faţa unei dureri,
partea Mariei faţă de marele eveni- lait-motivul •• Fiul meu, copilul meu I
ment pe care-l trăieşte : „In noaptea Mlada sufletului meu" capătă încăr
asta lungă, fflră sfârşit, I O femeie cătura emoţională a marii poezii.
umblă sub cerul apropiat I Ea înPrin forţa de sugestie „Bocetul" pillatian aminteşte de cel bizantin al
ţelege mai puţin decât oricine I Minunea ce i s-a întâmplat". Vasile lui Roman l'vlelodul2°, care, la vreVoiculescu închina o rugăciune Mai- mea lui, spărsese tiparele dogmei.
cii Domnului, simţindu-se, la r;în- In acela~i spirit, al autohtonizării
dul lui, un păcătos care trebuie ier- motivelor biblice, Ion Pillat prezintat : „Strig necontenit doar să m-a- tă pe Isus Cristos ca pe un tiinitr care a murit primăvara, „Făr{1 şea şi
uză I Fecioara Maică glicofiluză I
fără cal", rugămintea mamei către
îndură-te, ajutătoare sffmtă, I Chinuri mă seacă, I dureri mă zv{mtă, I gropari este s<i i se facă groapa în
Pentru dulcele prunc ce strc'.'mgi Li flori, cu o uşă de mătase. Se constat[1
s<în I Nu te uita că sunt haps<în, ... aici un panteism care nu a plăcut
unor gimdirişti interbelici. In aceStriveşte-mă sub talpă cu pedeapsa
laşi spirit a fost scrisă „Mreaja", în
blândeţilor tale". („Hilanie"). Nimic
http://cimec.ro
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care prezintă pe Maica Domnului în
Rai care e „o casă de Muscel, I Tot
prin livezi de stele sui la el". Ultimul poem al volumului, „Morţii", este
şi mai adc'"rnc folcloric, ffiră să fie
folcloriz.ant, autohtonizare<'! motivelor clasice făcându-se pe un fond de
vechi tradiţii. Integrarea ce lor înviaţi
în ciclul diurn al satului este firească, înscriindu-se în aceeaşi seric de
legende în care se povesteşte cum
Dumnezeu umbla pe pământ.
Este adevărat, unor poeme ale lui
Ion Pillat le lipseşte fiorul tragic din
poezia lui Arghezi sau Vasile Voiculescu. Problema tragicului în literatura rom[tnă a măcinat multă vrl'-

me cercetarea romtmească si nu este
cazul să intrăm în amănunte. Dar
aceastii poezie comunică o altă stare poeti61, determinată de o înţelep
ciune însuşiti"'1 de poporul rom[tn în
greaua lui existenţr1, în care orgoliile
sunt estompate, iar integrarea omului în ritmurile naturii a fost, nu numai necesară, ci şi obligatorie pentru
supravieţuire. Şi atunci, nimic nu
mai pare suprafiresc, însuşi Dumnezeu coboară pe pământ, iar Maica
Domnului sti"'1 în pridvorul Casei de
Muscel. Este sensul profund rome:înesc şi original pe care l-a lăsat moş
tenire poezia lui Ion Pillat.

NOTE
1 Lucian Blaga,
Spaţiul mioritic, 19:J(i.
p. 1'66 .
2 Th. Fecioru, Poporul român şi fenomenul religios, Editura Librăriei Teologice, 1939
1 Idem, p. 23
4 Ioan Gh. Coman, Scriitori bisl'rice:?ti
din epoca străromână - Bt.cure~ti UJ/9,
p. fi.
5 D.M. Pippidi, Studii din istoria religiilor antice, Ed. Şt. 1!169, p. 21-i7-284.
6 Romulus Vulcănescu, Mitologie română Ed. Academiei, HJ85, p. 177.
1 Th. Fecioru, Op. cit., p. IO.
s
x x x Istoria bisericească universală, 1950.
9 P. P. Panaitescu, Introducere în istoria
culturii româneşti, Ed. Şt. l!Hi!J, p. 103.
10 Idem, p. l!J8.
11
x x x poezia veche românească Ed. Minerva, 1985.

Jon Pillat, Mărturisiri, în Revista Fun Hegale nr. 2/l!J42 - p. 2(i4.
11 Idem, p. 273.
14 Ibidem
1s Jon Pillat, Gt•npratia nouă fată ele
traditir şi modPrnizare În TraditiP ~i Li12

da~iilor

teratt1ră, 1!143.
16 Idem, p. 8-!l.

·

·

11 Amintim
numai culegerile fo:clorhtului arge1ean C. Hiidt..le~cu Codin, Cumorilr poporului, Câmpu I ung, J !11).i S:irbătorilP poporului, Bucureşti HJ09, pc care
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19 Homulus Vulcănescu, Op. cit.
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