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consemnaţ ;,proclamarea independenţei

României. Participarea

111 tei r.omâne la luptele, din l 81i7 şi 1878, din Bulgaria a însemnat cucerirea acestei
111 f ndenţe .pe câmpul de luptă, : prin jertfa fiilor celor ce doreau a trăi în libertate.
Diplomaţiei europene Î-<\ rămas doar sarcina recunoaşterii internaţionale a

t i stări de fapt.
.
Luptele nici nu încetaser~ bine şi conducerea militară română a trecut la o
I 'I. complexă a participării a.riţatei noastre la campanie, Analiză menită a depista,
1 t ietate, lipsurile şi greşelile . Apoi, pe baza învăţămintelor rezultate, să se treacă la
I I area unui plan amplu de măspri de remediere a acestora._
Scopul vizat era unul singur: creare~ unei armate mod~me, mobile - şi a unei
tructuri adecvate. Unul din nFajunsurile constatate la., mobilizarea din 1877 a fost
proastă a căilor de cmpuni_, aţi"i şi: constituirea acestora într-o reţea Readecvată.
ceea,. conducerea militară IiOmână - a trecut la conceperea teoretică şi, apoi,
utarea practică a unei reţele ~e comunicaţii terestre menite a răspunde nevoilor
111 Hizării armatei în diferite ipoţeze de acţiune. Se preconiza construirea unor căi de
11 nunicaţi i terestre, paralele, în lungul Carpaţilor. Acestea, adevărate centuri, fiind
11 t între ele cu o altă reţea transv~rsală, dişpusă în lungul principalelor cursuri ·de ape.
Realizarea practică a *estei· concepţii <asigura mobilizarea imediată a
11 l ti lor militare şi dislocarea lor Japidă în sectoarele operative ~ensibile.
Executarea p,ractică a înc~put chiar din vara anului! 187Ş . Printre sectoarele. de
I 1\11 începute a ,fi construite a fo~t ŞÎ ~el ce qrmărea unirea văii lalo1J1iţei cu cele ale
I mboviţei şi Argeşului s,pe sub, poalele munţilor" . Dup,ă un început în forţă, cu
li •orea timpului, lucrările au stagnat. Reluarea acestora a fost preconizată, de Marele
t l Major român pentru vara ,anu~u · 1884. Aceaştă reluare nu se pute.a efectua fără o
t 1moaştere prealabilă a cyea ce, şţ realizase .sau nu, an,terior. De aceea„ în acest scop, s11rdonat şefilor de stat majo(_al diviziilor să .execute personal aceste - recunoaşteri.
Hll nul indica clar: „Î/1 recu1ţoaş erea ce va face 1i\'a arăta în detaliu stai:ea, notând
I 1\ile de terasament ce sunt exe · utate, acelea ce sunt împietruite, precum şi părţile
111 de nu. sunt făcute nici lucrările de terasam::nt. Pe lângă recunoaştere ·va alătura şi un
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crochiu 1• Un asemenea ordin a primit.şi şeful „Serviciului Statului Major' al „1>1~11••
a 2-a Infanterie (Piteşti)", maiorul Christodorescu, la începutul lunii mai I HH·I 1 •
urmare, a trecut la executarea recunoaşterii stlrii drumului Curtea de~Argeş - D1111111•t•
- Câmpulung Muscel, început de armată în cursul verii anului 1878. ln continuarl', ~""
reda „memoriul"2 înaintat de clltre maiorul Christodorescu la încheierea recunont•••''
efectuate de el şoselei amintite. Pentru uşurarea parcurgerii acestuia, am ac11111li1••
textul confonn nonnelor ortografice actuale, prescurtările au fost întregite tai:11. I•·
pasajele nerelevante sau care repetau o anumită informaţie au fost eliminate.
Divizia a 2-a Infanterie (Piteşti)
Serviciul Statului Major
Memoriu
asupra recunoaşterii şoselei ce leagll
Curtea de Argeşiu cu Câmpu Lung
AceastA cale de comunicaţie destinată - din punct de vedere militar - a lc1tn I'•
sub poalele munţilor Curtea de Argeşiu cu Câmpu Lung a fost executata, ca tera!lam•111
numai, în var11 anului 1878 de către trupele noastre concentrate, care se întorceau 11111
campanie.
Din dreptul Mănăstirii Argeşiu, şoseaua, întorcându-se spre vest, trece
apa numitA Valea laşului pe un pod de lemn indreptftndu-se la nord pAnA în dreptul
Fllmânzeştilor, sat situat aproape de Mlnlstire, de unde, apoi, se detaşeazA apuc6nd
malul drept al viii laşului; de la detaşare numai cil la 400 m este îrnpietruitl, restul p11111
la satul Valea laşului, distanţi de 7 km. (a se vedea schiţa}; este numai terasamti111
brafUrile insil fiind flcute pânll chiar în marginea ei,
s-au astupat pe alocuri şanţurile. Peste această şosea, de unde se detaşeazA şi în dirC'1'tl•
pe malul .apei, pAn!l în satul Valea Iaşului, trebuie şase podeţe la diferite scursori '' 1111
pod mai mare peste Valea laşului, la intrarea în sat.
Pietriş trebuie a se pune pe toată întinderea ci, chiar şi pe dis·tanţa de 400 111
deja tmpietruitll, care nu are decât un strat foarte uşor.
În satul Valea Iaşului şoseaua e pres!ratA cu pietriş, însă, din cauza circulntl~I
mari şi neîntreţinerii, necesitll aşternerea din nou.
Lărgimea în tot parcursul satului, a cărui rază este destul de întinsă; e nu111111
de 6 metri, necesitând asemenea, pAnll la ieşirea din sat, 5 mici podete şi unul mai mntr
la extremitatea satului ca şi lll intrare în sat, peste valea a 2-a a laşului.
Aici este de· notat că piatrll se g!seşte în apropiere. Uliţa satului prin care trei"
şoseaua ar mai trebui IArgitA, fiind insufitientA lllrgimea actualii: două trăsuri militnrr
nu ar putea avea loc.
De ambele laturi ale şoselei, de unde porneşte, detaşându-se din şosca1111
naţională (din comuna Flilmânzeşti şi până intri în satul Valea laşului) şi pe dreapt11 tl
pe stânga, teren plan nu este decit până la distanta de 50-80 metri şi aceasta numai peo
alocuri, deoarece poalele muscelelor se limiteaz.6 în şosea. În stânga şi imediat CI'
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Arhivele Militare RomAne, fond Marele Stat Major, Sec!ia a 3-a, dosar nr. 30, f. 234.
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Ibidem, f. 236-242.
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~c detaşează şi apucă pe d,ealul văii Iaşului, terenul este deschis cam până la 2
lungime. Acest teren este actualmente arat chiar până în marginea şoselei; în
I 1 oselei însă, urmând în ditecţia ei paralel cu cursul, terenul este foarte îngust
11 pli, dincoJo de apă sunt dţalurile în pante tare înclinate şi acoperite cu păduri.
Din satuJ Valea Iaşului! şoseaua urcă muscelul în zig-z.ag, fiind numai
I tl\, a crescut pe dânsa iarbă, că abia se mai cunoaşte direcţia traseului. Necesită
I 11 dică de la ieşirea din sat ş~ până în vârful muscelului (pe o distanţă de 2 km şi
I 111) 4 mici podeţe peste diferitele scursuri ce o traversează.
Aproape de vârfu] muscelului, actualmente nu se mai cunoaşte nici traseul pe
I 11 une de 800 m, în unele părţj a fost arat, în vârf numai se distinge puţin. Drumul
I r, cel vechi (care se noteaz.4 şi în plan) ţine tot dreapta şoselei până în vârf şi,
I, o lasă înspre stânga. Şose*ua proiectată, trecând în dreapta drumului, începe
1 prin a coborî în proiecţia cuq.oscută, trece peste vechiul drum la Fântâna de lângă
h111 1isă a lui Manole, coboarăl în zig-z.ag, traversează din nou drumul şi, de la o
jj 1 n nouă, începe a fi împietr~ită, însă foarte subţire, cam 500 m până în vale; de
o I , pentru a se putea uni cu şoseaua care duce la Muşeteşti (a se vedea planul), mai
lj1 Ir aproape 300 m, fiind numai proiectată cu ţăruşi .
De la unirea proiecţiei, care trece pe lângă o Cruce de lemn (vădită în plan),
lf 111111 urmează pe malul drept aj văii Vîlsanului pe şosea (despre care am vorbit că
•I 111 Muşeteşti), împietruită, care traversează un Cătun, care e situat pe malul drept
I i (Vîlsan). Şosea, care încetează la ieşirea din Cătun şi, aici, se trece prin vad apa
I 111111lui, lângă o moară situată ~e malul stâng şi unde necesită construirea unui pod
1 l1111gime de 150 m. Piatră pentru şosea se găseşte în cantitate suficientă în valea
I 11ului.
În tot parcursul, de la iţşirea din satul Valea laşului şi până la unirea cu
ua ce duce la satul Muşeteşti,1 terenul, pe dreapta şi stânga proiecţiunii şoselei, este
dcntat, poalele muscelelor limitând şoseaua, terenul însă este arat de ambele părţi
' ln distanţa de 50 m, de aici, mai în tot parcursul, e semănat cu pădure şi crâng.
Trecându-se apa prin vad~! de la moara descrisă, drumul traversează prin satul
u cleşti, având împietruită strada până la casa zisă a lui Dobrescu, directorul şcolii
rrr11111ale, de unde, apoi, calea ~cepe a fi cu totul grea, astfel că, la ieşirea din sat,
I 111111 a putea face comunicaţia pcpsibilă şi lesnicioasă, pe timp de iarnă mai cu seamă,
1 1ită neapărat un pod înalt peste valea Muşeteştilor şi între 40 şi 50 m lungime. De
I, de Ia ieşirea din sat, proiectid şoselei, deşi va fi fost thcută la 1878, însă astăzi nu
mai cunoaşte, deoarece fiind pe o pantă foarte abruptă s-a stricat de ploi . Această
•1111r (în lungime de 1800 m) este, cea mai grea în tot drumul până la Domneşti, limita
11f1r Districtul Argeşiu şi Piteşti•[ Terenul e slab, panta repede şi variată până la o
111t:e de piatră (văzută pe plan), situată în dreapta drumului, în vârful dealului.
De la această Cruce, proiecţia şoselei începe iarăşi a se cunoaşte, ea coboară
1 tr o coadă de vale, ţinând direcţia vechiului drum până la scursura acelei văi, peste
re este un mic pod de lemn, construit în mod cu totul primitiv şi provizoriu. Aici este
1 l11nita între judeţele Argeşiu şi Ml uscel, numită Vale Cărbunelui. De la această limită,
• eaua, după ce parcurge Dealu Cărbunelui într-o pantă repede, se prezintă sub o
11
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mai pronunţată, traseul se cunoaşte bine şi, pe alocuri, se vede şi piat1 n ·
pentru că nu s-a întreţinut, sunt mâncături de ploi care necesită lucrări.
Distanţa de la Crucea de piatră, de unde am zis că începe iarăşi p1 01
şoselei, şi până la podul peste Valea Cărbunelui (limita între ambele districte) c·.t
1600-1700 m. Terenul, de ambele laturi ale şoselei, este foarte îngust, din l •
muscelelor care se mărginesc chiar în şosea, şi presăfat cu crânguri şi păduri ; pe ul11
există şi părţi cultivate de teren, însă foarte puţin.
Din Dealul Cărbunelui, proiecţia şoselei ia direcţia spre satul Domneşt i , .1 11
la depărtare de 2000 m, aproape, şi pe malul drept al Râuluj Doamnei. Coboară tl I
şi , la o distanţă de aproape 150 m de sat, din cauza configuraţiei terenului şi cult 111 1
încetează terasamentul cu desăvârşire . Drumul se îngustează cu totul şi o ramu1 •I
Râul Doamnei îl traversează chiar la intrarea în sat.
fn tot acest parcurs şi până la intrarea în sat trebuie 4 mici podeţe, p 1
diferitele scursori.
De la intrarea în satul Domneşti, drumul urmeaz.ă uliţa principală a satului I
până în dreptul bisericii celei noi, unde trece râul Doamnei pe un pod construit 11111
având / „ ./ ambele capete şi a cărui lungime de 78 m, iar lăţimea de patru metri. !'o.lu
este construit de consiliile judeţene Muscel şi Argeşiu. Comunicaţia între amh I
districte, pe aici, făcându-se pe dânsul.
Valea Râului Doamnei are pietriş îndeajuns pentru a se putea pune pe acrn 1
lucrare, asupra căreia ar urma, chiar în ceea ce priveşte terasamentul, a se aşteri
aproape pe întreaga lucrare (în ceea ce priveşte partea ce ţine de Districtul Argeşiu) .
De la capul podului, proiecţia şoselei încetează cu desăvârşire pe o distanţă 11
2800 m până în Dealul Domneştilor şi, comunicaţia, din Domneşti la Slănic se face I'
vechiul drum al carelor, care porneşte de la ieşirea din sat, urmând direcţia spre 01111(
vest, urcă Dealul Domneştilor şi, la distanţa de 2800 m de la capul podului, proil:t I
şoselei iarăşi se vede destul de pronunţată şi continuă a coborî în valea Slănicului 1 p1 ii
satul cu acelaşi nume şi peste a cărui apă nu se află pod. Lungimea şostl
(terasamentul) din Dealul Domneştilor, de unde începe terasamentul, şi până în . 1t111
Slănic este de 1350 m şi este aşternută cu pietriş chiar în vara acestui an de Cons1h11
Judeţului Muscel. / „ ./
În tot parcursul de la Domneşti la Slănic urmează a se face cinci mici podt\1
pe diferitele scursori şi un pod mare în lungime de 120 m peste apa Slănicului.
Pe dreapta şi pe stânga proiecţiei, terenul pe alocurea este cultivat, pant I
muscelelor însă se limiteaz.ă aproape în şanţurile şoselei pe mai tot parcursul, aşa \.
teren deschis de ambele părţi este foarte puţin.
Din Valea Slănicului, proiecţia şoselei urmează direcţia trasată pe plan, urcli111
dealul spre est până la distanţa de 1500-1600m. Toată această parte, de la ieşirea din sn
şi până aici în vârfuJ muscelului, este 'împietruită, însă mai are nevoie de piatră, flint
prea subţire aşternută. Podeţele ce necesită până la acest punct vor fi executate chiar u
vara aceasta, după informaţiile ce am cules.
Din vârful muscelului, şoseaua, făcută numai de terasament până în satu
Berevoieşti, parcurgând astfel o distanţă de 1400-1500 m, ţine direcţia arătată pe plan
coborând în valea Râului Bratia, care traversează satul Berevoieşti.
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Partea aceasta de şosea, în auul acesta rămâne tW-ă împietruire (cât traversează
mpietruită). În tot parcursul ei, ·din vârful muscelului până la sat, trebuie cinci
la diferitele scursori şi un pod în lungime de 120-140 m peste apa Bratia.
Din valea Bratiei, şoseaua urcă în Dealul Godenilor, apoi coboară şi
1
r ază, pe la sud de satu( Godeni, apa Bughea peste care, nefiind pod, urmând a se
1111 hui pe o lungime de cel puţin 40
Partea şoselei de la ieşirea din satul
I 1 v Ieşti şi până aproape în Qealul Godenilor, este împietruită (în lungime de 12001 li m), iar de la acest punct şi până ce proiecţia dă în apa Bughea, pe o lungime de
li 1900 m., şoseaua este terminată de terasament şi împietruită. Consiliul Judeţean
11 • I se ocupă ca anul acesta, pe cât ar fi posibil, să o împietruiască pe toată
l!Hlo crea şi până la unirea ei cu şoseaua naţională.
Din valea Bughei, şoseaua începe a urca dealul dintre această vale şi valea
tiui Târgului, apoi coboară spre est . Se uneşte, lângă un puţ, cu şoseaua naţională
I oh Piteşti şi Câmpu Lung, la 7 km depărtare de acest din urmă oraş.
Toată această parte de şosea, al cărui traseu se lucrează chiar acu·m, va fi
I 1111 nată definitiv până în toamna anului acesta, după încredinţarea ce. am luat-o de la
h11 Inginerul judeţului, pe care l-am găsit în localitate.
întinderea ei, din Valea Bughei şi după ce traversează apa şi până la întâlnirea
o eaua naţională, este de 2900-3000 m.
Pe dreapta şi pe stânga, terenul este întrerupt de obstacole: văi, pante, scursori,
1 ng, păduri. Poalele muscelelor vin până aproape de şanţurile ei, aşa încât, nici până
I d stanţa de 200 m, nu am putut descrie şi arăta detaliile ce se văd, pe dreapta şi pe
I 11 , deoarece le ascunde muntele.
Această cale de comunicaţie, actualmente„ după cât am putut a observa prin
III u însumi, mai cu seamă partea ce aparţine Districtului Argeşiu, este în mare parte
li r sită şi puţinele ,lucrări de împietruire şi chiar terasamentul, ce s-a putut face, se
I I riorează din zi în zi, nefiind şi neputând fi dată circulaţiei. Ca una ce nefiind total
I 1mi nată, nu poate nici a fi întreţinută.
Se mai adaugă la aceasta şi lipsa de poduri peste văile apelor principale şi a
I I deţelor necesare la diferitele puncte, care toate, fac ca această cale de comunicaţie să
I şi mai grea şi mai cu deosebire pe timpurile ploioase, când, din cauza repeziciunii cu
irc se scurg văile , distrug şi deteriorează şoseaua. Aceasta însă, în ceea ce priveşte
rtea aflată în raza Districtului Argeşiu / .. ./
Schiţa de plan, precum şi memoriul de faţă exprimă generalmente starea
stei şosele executată din vedere, conform ordinului 5758.
Pentru a fi şi mai mult în spiritul citatului ordin, recapitulez, aici, părţile de
I r sament ce
unt executate, acelea ce sunt împietruite, precum şi părţile acelea unde nu sunt flicute
nci lucrările de terasament/ .. ./

m.

Şeful

de Stat Major
Maior Christodorescu
s.s. /indescifrabil/
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Anexă:

Tablou
recapitulativ al pllrţilor şoselei împietruite
Pe tot parcursul, începând de la Curtea de Argeşiu până la Domneşti (1111111"
Districtului Argeşiu), nu sunt decât 400 m de şosea împietruită şi anume: Jr I"
detaşarea ei din şoseaua generalll, din satul Flămânzeşti, pe o lungime 'de 400 m ~111•
satul Valea laşului; la intrarea în satul Muşeteşti, asemenea, mai este o mică parte, tn111
de 500 m, care e împietruită. Pe toată întinderea, pânll în Muşeteşti, afară de aci'.''"
două mici părţi împietruite, şoseaua este executată numai ca terasament; afară de 800 111
în vârful Muscelului, de unde coboară spre Muşeteşti, unde nu sunt făcute nici lucrl\1111
terasamentului (aici se întrerupe proiecţiunea) şi alţi 300 m, la intrarea în Muşctqt1
unde nu se văd decât nişte ţăruşi. Din Muşeteşti până la Domneşti, părţile şoselei s11111
executate numai ca terasament, neavând nici cea mai mică parte împietruită. Lipsqt•
însă şi terasamentul pe o întindere de 1800 m, de la ieşirea din satul Muşeteşi pânll I"
Crucea din deal. / .. .I
Partea descrisă până aici aparţine Districtului Argeşiu.
Din satul Domneşti şi până la punctul de joncţiune cu şoseaua naţionaln 11
merge la Câmpu Lung sunt următoarele părţi din şosea împietruite şi anume:
- Din Dealul Domneştilor şi până în satul Slănic, pe o distanţă de 1350 m;
- De la ieşirea din satul Slănic spre Berevoieşti, 1500-1600 m;
- Din vârful Dealului Godenilor şi până în apa Bughea, 1800-1900 m.
Toată cealaltă parte, până dă în şoseaua naţională, este executata llr
terasament, afară numai pe o întindere de 2800 m pe care nu sunt executate nil 1
lucrările de terasament şi care leagă Domneşti cu Câmpu Lung, pe această cale.
Singură această bucată, care lipseşte ca /drum/ de comunicaţie între Domnc~11
şi Câmpu Lung, \urmează\ să fie pe deplin legată prin şosea în anul acesta.
Lungimea părţilor şoselei executate ca terasament numai, se poate cunoaştr
deducând părţile împietruite, ale căror dimensiuni sunt date aici.
Maior Christodorescu
s.s. /indescifrabil/
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