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ARHEOLOGIE, ISTORIE ANTICĂ ŞI MEDIE
CONTRIBUŢll LA STUDIUL PESCUITULUI ÎN EPOCA PIETREI
PE TERITORIUL ROMÂNIEI: CÂRLIGE DE UNDIŢĂ

EPIP ALEOLffiCE DIN MA TERII DURE ANIMALE
CORNELIU BELDIMAN°
Progresele înregistrate în cercetarea preistoricii din România tn ultimele
decenii au contribuit la abordarea şi lAmurirea llllei game variate de probleme, de la
originea, difuziunea şi evoluţia diverselor culturi pinii la aspectele legate de
paleoeconomie, habitat, spiritualitate, comportament funerar etc.
în acest larg context general, un demers care se dovedeşte esenţial pentru
cunoaşterea realităţilor din domeniul achiziţiei, prelucrArii, stocArii şi utilizării
mijloacelor de subzistenţă este studierea sistematicii exhaustivii (tipologie - tehnologie
- funcţionalitate) şi potrivit metodologiei actuale aplicate în plan internaţional a
diferitelor categorii şi tipuri de artefacte, realizate din materiale de o mare varietate,
precum cele minerale dure (litice) şi plastice (argilli), organice (vegetale şi animale)
etc. Potenţialul informaţional al acestor loturi de artefacte este foarte mare şi, în mod
frecvent, el a rămas subexploatat. În multe cazuri; aceste artefacte reprezintă singurele
dovezi relevante relative la practicarea unor activităţi specifice din sfera subzistenţei;
totodată, ele ilustrează aplicarea unor soluţii tehnice evoluate, unele dintre ele unicat în
prelucrarea materiilor prime respective 1•
În această ordine de idei, pentru augmentarea cunoştinţelor noastre relative la
strategiile de subzistenţă ale populaţiilor preistorice timpurii de pe teritoriul României
şi, în acelaşi timp, pentru a ilustra în mod succint utilizarea datelor pe care le putem
obţine prin valorificarea extensivă a unor descoperiri mai vechi în lumina achiziţiilor
metodologice recente, ne propunem ca, într-o suitA de lucrAri care debutează cu studiul
• Univcnitatea Creştini ,,Dimitrie Cantemir" Bucureşti
1
A se avea 1n vedere, 1n primul rAnd, cazul industriei preistorice a materiilor dure animale, domeniu care
constituie de circa un deceniu şi tn România obiectul unor cercetlri sistematice, finalimte prin elaborarea
unei teze de doctorat, prin contribuJH la finalizarea unor lucrlri de rcferinlA tn strlinltate şi prin elaborarea
unui numlr important de studii; cf. H. Camps-Fabrcr (dir.), Flchea 1ypologiqws ~ l'lndwtrie o.ueu.se
prdhistortque. Cahier YL E/emsn1s ridpteurs, Union Intemationalc des Scicnces pr6iistoriques ct
protohistoriqucs, Commission de Norncnclaturc sur !'industrie de l'os prdhistorique, Trcignes, 1993 (1n
colaborare cu J. Allain, A. Avcrbouh, H. Blqe-Mahicu, C. Bcldiman, D. Buis.wn, H. Camps-Fabrcr, P.
Cattclain, S.-Y. Choi, J. G. Nandris, M. Patou-Malhis, A. Pelticr, N. Provamno, D. Ramscyer); C. Beldiman,
Industria materiilor dure animale fn pa/eoliticul superior, epipaleolltic, mezolitic şi neoliticu/ timpuriu pe
terttoriMI Romdnial, teza de doctorat elaborata şi susJinutl 1n cadrul Institutului de Arheologie „Vasile
Pirvan" din Bucureşti, 2000; idem, Studiul Industriei preistorice a materiilor dure animate - istorlcMI
problemei şi evoluţia concepţiilor metodologice, tn ,,Analele UniversitlJii Creştine «Dimitrie Cantemio>" , 4,

2001, p. 4S-88 (cu bibliografia).
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tertlorlu/ Român/st, teza de doctorat elaborat.I şi susţinuta tn cadrul Institutului de Arheologic „Vasile
Pârvan" din Bucurqti, 2000; idem, Studwl indu.str/ei pre/.storlce a materiilor dure animate - iatorlcul
problemei şi evol1'/ia concepţiilor metodologice, tn ,,Analele Univcnitlţii Creştine «Dimitrie Cantemir»" , 4,
2001, p. 45-88 (cu bibliografia).
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de faţă, să etalAm datele referitoare la categoriile cele mai vechi de unelte din materii
dure animale (os, corn) folosite în practicarea pescuitului (în fonna sa activă), aşa cum
se cunosc ele din descoperirile de până acum: cârlige de undiţă; armături ale
instrumentelor de aruncare de tipul harpoanelor şi al vârfurilor de suliţ:!. Obiectivul
propus este cu atât mai important şi necesar cu cât el nu a beneficiat încă de o tratare
specială în literatura românească de profil 2 •
Repertoriul descoperirilor, aşa cum se configureazl el la momentul actual al
cercetărilor, înregistreazA pentru grupa tipologică a cârligelor de undiţi din materii dure
animale databile în epipaleolitic (cultura tardigravettiană de aspect mediteranean,
aproximativ mileniile 12 - 10 8. P.)3 existenţa excepţională a unui efectiv de proporţii
reduse, însumând trei piese (N total = 3), recent încadrate tipologic şi funcţional ca
atare. Este vorba de descoperiri provenind din două situri riverane din zona Clisurii
Dunării: Dubova - „Cuina Turcului", corn. Plavişeviţa, jud. Mehedinţi (adăpost sub
stâncă, unde s-au descoperit doUă piese, N = 2) şi Ogradena - „Icoana", corn. leşelniţa,
jud. Mehedinţi (aşez.are de terasă, de unde provine o piesl, N = 1).
I. Cirlig de undiţi rectiliniu (fig. 1/1). A fost descoperit în aşezarea de la
Dubova - „Cuina Turcului", prin cercetlrile efectuate de C. S. Nicolăescu-Plopşor şi
V. Boroneanţ în anul 1964. în catalogul industriei materiilor dure animale, recent
elaborat, el poartă indicativul OCT/II 20 şi aparţine tipului I Al3 a4 • După datele
publicate relative la contextul de provenienţă, artefactul a fost recuperat din nivelul
epipaleolitic II al sitului, fiind considerat vârf de suliţă sau de săgeată (?)5• Piesa nu a
putut fi identificată în loturile cercetate recent şi aflate în colecţiile Institutului de
Arheologie „Vasile Pârvan" al Academiei Române din Bucureşti - Sectorul Paleolitic,
2

Pescuitul ca domeniu preistoric specific de achizitie a mijloacelor de subzistenta nu s-a bucurat, în literatura
romAneasc4, de o tratare sistematici a tuturor aspectelor pe care le implici.; s-au valorificat tn special datele
rezultate din analiza resturilor scheletice ale faunei piscicole; tehnicile şi uneltele de pescuit nu au t'Ucut
obiectul unor studii aprofundate, pe mlsura masei documentare acumulate; uneori, chiar materialele publicate
cu ani în unnll sunt ignorate - cf. Th. Nalbant, Câteva observaţii asupra resturilor-de peşti descoperite in
straturile romonello-azlliene (l-11) de la Cu/na Turcului-Dubova, tn ,,Studii şi ecrcetlri de istorie veche", 21,
1970, I, p. 41-44; E. Comşa, Pescuitul ln epoca neo/Jticll din sudul României, în „Cultura şi civilizape la
Dunarca de Jos", I, 1985, p. 17-24; idem, Neoliticu/ pe teritoriul României. Consideraţii, Bucureşti, 1987, p.
85-87; idem, Viaţa oamenilor din spaţiul carpat<Hianubiano-pontic tn mileniile 7-4 i.Hr„ Bucureşti, 1996, p.
177-191; vezi mai recent V. Radu, Sur la rbu'e d'utili.salion d'une zone de rejet menajers apparlenant a la
cu/ture Gumelnltza Ai du teii d'Hdrşova. Etude archlologlque prellmlnaire, tn "Ccrcetari arheologice", 11,
Partea I, 1998-2000 (2001), p. 75-83, ca şi rapoartele de sllpllturi prezentate la sesiunile arheologice anuale
din ultimii şapte ani privind siturile de la HArşova, jud. Constanta şi Borduşani, jud. lalomita.
1
Pentru problematica generala a epipaleoliticului pe teritoriul României şi a culturii tardigravettiene de
aspect mediteranean cf. Al. Pllunescu, Le Pa/lolithique el le M'solllhlque de Roumanle (un bre/ aperfU), în
"L' Anthropologie" (Paris), 93, 1989, I, p. 123-158; idem, Paleolllicul şi mezoliticul din spaţiul cuprins intre
Carpaţi şi Dundre, Bucureşti, 2000, pa.sslm; idem, Pa/eoliticu/ şi mezoliticul pe teritoriul Romdnlel, tn M.
Petrcscu-Dtmboviţa, Al. Vulpe (coord.), Istoria romdnilor. Voi. I. Moştenirea timpurilor ilfdepdrtate,
Bucureşti, 2001, p. 96-100.
4
C. Beldiman, lndwtria materiilor dure animale in paleoliticul superior, epipa/eolitic, mezolitic şi neolltlCll/
timpuriu pe teriloriul României, tczl- de doctorat elaborat! şi susţinuta 1n cadrul Institutului de Arheologie
„Vasile Plrvan" din Bucureşti, 2000, voi. 11, p. 83.
5
C. S. Nicolllescu-Plopşor, M. Davidcscu, Şt. Roman, V. Boroneant. Cercetllrl/e arheologice de la Cazane,
în ,,Studii şi cercetllri de istorie veche", 16, 1965, 2, p. 407-411; V. Boroneanţ, Laperlode 'pipallollthlque
sur la rive roumain des Portes de Fer du Danube, în „Prllhistorische Zeitschrift", 4S, 1970, I, p. 4-10, 23-24;
Al. Paunescu, Cercetdrile arheologice de la Cuina Turcului-Dubova, în „Tibiscusu, 5, 1978, p. 22-23, fig.
7110.
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ale Muuului Naţional de Istorie a României şi ale Muzeului ,,Porţilor de Fier" din
Drobeta-Turnu Severin; în aceste condiţii, nu avem la dispoziţie, deocamdată, decât
datele sumare publicate. Nivelul epipaleolitic II a fost datat radiometric la 10.125 ±200
B.P. 6 •
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Fig. J. Cdrlige de undiţă de os epipaleolitice: 1 Dubova - „ Cuina Turcului" (DCT 11
20); 2 Ogradena- „Icoana" (OG/113); 3 Dubova- „Cuina Turcului" (DCT I 40).
Cârligul este realizat, foarte probabil, dintr-un fragment diafizar compact de os
lwig. provenind de la un mamifer de talie mare sau mijlocie (bovideu, cal, cerb). El se
plstreaz.A în stare fragmentari, lipsindu-i extremitatea distali şi partea proximală
(stabilite de noi în mod convenţional). Aceasta din urmă a fost fracturată oblic, probabil
în vechime, în unna folosirii. Piesa aparţine tipului rectiliniu având corpul lis, cu
margini convexe, flra amenajare de retenţie a firului şi secţiuni ovale. Corpul are
silueta asimetrică în plan axial, cu margini convexe convergente; extremităţile sale erau
ascuţite. Partea mezialll reprezintă zona de maximă îngroşare, şi, aşa cum s-a precizat
deja, nu are amenajări speciale pentru fixarea fibrei/firului undit.ei ..
Dimensiunile obiectului sunt: lungime totală iniţială cca. 80 mm; lungime
păstrat! 72 mm; diametrul maxim (la partea mezială) 7/5 mm; diametrul părţilor distală
şi proximalll 4/3 mm.
6

Idem, Paleolllicul fi mezoliticul din spaţiul cuprins uitre Carpaţi şi Dun4re, Bucureşti, 2000, p. 344.
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1-0- Etapele ·ipotetice "ale

fabricării

au • inclus: debitajul, prin prelevarea unui

fră'gment diafizar de os lung (metapod, femur, humerus, radius) prin--percuţie directă
lansată (spargere); fasonarea, realizată
întreaga soprafaţ4 a :piesei· prin raclaj axial
intens, în scopul modelarii fonnei definitive~ corp~ui şi amenajării părţilor ascuţite.
Această din unnă operaţie a eliminat integral morfologia anatomică a suportului

pe

1

(volume anatomice transformate integral).
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Fig. ]; Cdr/ige de' undiţă dl-epte de
preistorice descoperite în Europa şi
analogii actuale: l La Gravette1 Franţa (gravettian); 2 Rocherei/, Franţa
"(magdalenian); 3 lsturitf, Franţa (Magdaleniah),• 4 Cârlig de lemn drept din sud-vestul
Franţei, sec. Xf; : cu fir şi ligatura de frxare centrală; 5 Cârlig de lemn drept din
F'nlanda, sec. ~ şi mod de utilizare (după C/eyet-~erle ·1990, p. 85-87; Peustel 1971,
'p. 165, 202,jig. 12512şi15611-2) (scări diferite) .
·
." •
'
Fixarea cârligului pe fir se flicea prin legarea la nivelul par.ţif meziale. Odată
"ce mome~la fixată la unul sau la ambele capete ascuţite era înghiţi.tă. de peştii de talie
mare, capturarea lor era -posibilă prin fixarea cârligului la nivelul "'esofagului sau al
stomacului, aşa cum se cunoaşte şi ·se aplică până astăzi în practica halieuticii7 (fig 2/45). În ceea ce priveşte urmele de utilizare, judecând dfiPA morfologia planurilor de

"
7

Cf. analogiile la R. Feustel, Technik der Steinzeit, Weimar, 1973, p. 201"202, fig. 1-2; J.-J. Cleyet-Merle,

La Prehistoire de la peche, Paris, 1990, p. 84-87 (ambele lucrlri oferi şi bibliografia extinsll asupra temei).
Pentru problematjca speciticll a faunei paleoihtiologice cf. O. Lcvall, L 'lchtyofaune d'eau âouce dans Ies
sites prehistortques. Osteologie - Paleoecologie - Palethnologie, Cahiers du Quatemairc No.CS, Baris, 1984.
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fracturi respective, redata în desenul avutla dispoziţie, este de presupus că fracturarea
extremităţii distale şi a pArţii proximale a survenit în timpul folosirii, respectiv prin
recuperarea cârligului după prinderea peştelui, acesta având, probabil, o greutate destul
de mare. Mai putem remarca faptul că artefactul în discuţie era, la momentul
abandonului, încă utilizabil; el necesita însă reamenajarea prin reascuţire a
extremităţilor, recurgându-se la procedeul raclajului a.xial8•
Ca analogii putem cita exemplarele databile în paleoliticul superior provenind
9
de la: La Gravette, La Souquette, Laugerie-Basse, La Madeleine, Rochereil, Franţa
(fig. 2/1-2). Cât priveşte reprezentarea unor specii piscicole de apă dulce în arta
europeană parietală şi mobilieră a epocii (situri din Franţa şi Spania) a se vedea fig. 4 10 .
2. CArlig de undiţi rectiliniu (fig. 1/2). A fost descoperit prin cercetările
întreprinse în anul 1968 de C. S. Nicolăescu-Plopşor şi V. Boroneanţ în aşezarea de la
Ogradena - „Icoana" (S II, carourile 3-4, adâncimea 1,40 m, nivelul I epipaleolitic) 11 •
în catalogul industriei materiilor dure animale, recent elaborat, el poartă indicativul
OGl/I 3 şi aparţine tipului I A/3 b 12 • Piesa se păstreazl în colecţiile Muzeului Naţional
de Istorie a României, nr. inv. 18.288 (expusă în sala rezervat! paleoliticului superior şi
epipaleoliticului) şi a fost studiată în mod detaliat de noi în anul 1995, fiindu-ne pusă la
13
dispoziţie de conducerea muzeului •
Ca şi exemplarul descris mai sus, cârligul de la Ogradena - „Icoana" este
realizat dintr-un fragment diafizar compact de os lung, provenind de la un mamifer de
talie mare sau mijlocie (bovideu, cal, cerb). El se păstrează sub forma de fragment:
lipseşte extremitatea proximală. fracturată oblic şi jumătatea distalii (respectiv, partea
mezialll şi cea distali), fracturata la nivelul părţii meziale. Morfologia fracturilor este
neregulată, ea producându-se pe planuri oblice intersectate, de lungime variabilă şi
indicând producerea ruperii prin acţiime mecanică intens! survenită brusc, probabil în
timpul utilizării. Forma generală a cârligului este uşor curbă în jumătatea inferioară
(reconstituitl grafic); marginile păstrate sunt rectilinii convergente, ~secţiunile ovale
şi microfaţetate (prin fasonare). Partea mezialli pr.ezintl, pe margiiiea stângll, o porţiune
concavll, foarte probabil simetrică (având margini divorgente spre extremitlţile
proxima!! şi distală). Nu se observă indicii ale existent(li unei astfel de îngustări a
corpului şi pe marginea opusă. Este vorba de o amenajare destinat! ataşlirii prin legare
a firului undiţei. Prin urmare, avem de-a face cu o,piesit care aparţine tipului rectiliniu
cu amenajare (scobitură, adâncitura) pentru fixarea flrului.
Dimensiunile obiectului sunt: lungime totală iniţială cca 125 mm; lungime
păstrat! 58 mm; diametrul maxim (la partea mezială) 5/4 mm; diametrul parţii distale
(şi, probabil, al celei proximale) 2/1,5 mm; lungimea porţiunii concave (scobitura) cca
Diapoza palcoihtiologicl a nivelului II al sitului inregistrcaz.11 speciile: plAticl, ştiuci, cegi, nisetru, şalAu,
clean, somn, crap - cf. Al. Plunescu, PaleolU/ciJ şi muoliticul din spaţiul cuprins fntre Carpaţi şi DuntJre,
Bucureşti, 2000, p, 342.
9
J.-J. Cleyet-Merle, op. cit,, p. 86-87,
10
/bliUm, p. 56, 61, 65, 79.
11
Piesa este inedita. Pentru date asupra ccrcetarilor şi stratigrafiei sitului cf. V. Borooeant. op. cil,; Al
PAunescu, op. cit., p. 394-408.
12
C. Bcldiman, op. cit., p. 94.
·
11
Exprimam mulţumiri dr. Crişan Muşeteanu şi dr. Radian AndrCCSC!J pentru sprijinul acordat cu amabilitate
eolegialA,

1
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1O mm; adâncimea porţiunii concave faţl de margine 1,5 mm.
Etapele ipotetice ale fabricării au inclus, ca şi în cazul piesei precedente:
debitajul, prin prelevarea unui fragment diafizar de os lung (ntetapod, femur, humerus,
radius) prin percuţie direct! lansat! (spargere); fasonarea, realiz.atll pe întreaga
suprafaţl a piesei prin raclaj axial intens, aplicat în dublu sens, dinspre partea mezială
spre extremitllţi, în scopul modelArii formei definitive a corpului şi amenajArii părţilor
ascuţite; operaţia a eliminat integral morfologia anatomicll a suportului şi a condus la
producerea unor microfaţete specifice, net observabile cu ochiul liber şi mai ales cu
lupa; amenajarea scobiturii de la nivelul părţii mezialc, prin raclaj axial intens.
Fixarea cârligului r,' fir se flcea prin legarea la nivelul pllrţ.ii meziale, în
scobitura special amenajatl1 1 (fig. 2/4-5).
În ceea ce priveşte urmele de utilizare, judecând după morfologia planurilor de
fractură respective, este de presupus că fracturarea extremităţii distale şi a părţii
meziale a survenit în timpul folosirii, respectiv prin recuperarea cârligului după
prinderea peştelui; acesta a avut, probabil, o talie destul de mare. Remarcăm faptul că
artefactul în discuţie era, la momentul abandonului, nereutilizabil, dată fiind lungimea
păstrat!, necorespunzătoare modulului cârligelor destinate prinderii speciilor piscicole
cu greutate relativ mare. Dupll recuperare, fragmentul de cârlig de la Ogradena a fost,
în consecinţl, abandonat definitiv".
Ca analogii putem cita exemplarele provenind de la Rochercil, Isturitz,
16
Franţa (fig. 212-3).
3. Cirlig de undiţi corb (fig. 1/3). A fost descoperit în aşezarea de la
Dubova - „Cuina Turcului" prin cercetllrile efectuate de C. S. Nicolăescu-Plopşor şi
Al. Pllunescu în anii 1965-1969. El a fost recuperat .din nivelul epipaleolitic I; nu
dispunem de alte precizAri relative la contextul de provenienţ! 17 • În catalogul industriei
materiilor dure animale, recent elaborat, el poartll indicativul OCT/I 40 şi aparţine
tipului I A/4 18 • Piesa se pllstrează în colecţiile Institutului de Arheologie „Vasile
Pârvan" al Academiei Române din Bucureşti, SectoruJ Paleolitic şi a fost studiat în
detaliu de noi în anul 1995, fiindu-ne pus la dispoziţie de dr. Al. Păunescu 19 • Datele
radiometrice dispol).ibile până acmn indicii pentru nivelul I o vârsta cuprinsă între
12.600 ±120 B.P. şi 11.960 ±60 B.P. 20 •
Obiectul a fost confecţionat dintr-un fragment diafizar de os lung provenind
de la un mamifer de talie mare sau mijlocie (bovideu, cal, cerb) şi se pllstrează în stare
fragmentară. Lipseşte partea distală, respectiv cca 2/3 din segmentul curb, fracturat în
vechime. Planul rectiliniu de fractură, dispus transversal pe axul !ling (funcţional) poate
indica producerea ruperii atât datoritll acţiunii agenţilor taphonomici neantropici,
respectiv deshidratării osului şi presiunii straturilor solului, cât şi greutllţii peştelui
14

Vezi supra, nota S.
.
" Diagnoza paleoihtiologicl a sitului (nerepartizatA stratigrafic) lnregistrClll.I speciile: ştiuci, somn, crap,
rlaticA, nisetru, şallu • cf. t\I. Plunescu, op. cit., p. 406.
J.-J. Cleyet-Merle, op. cit., p. 87.
17
Al. Pluncscu, Cercetllrile arheologice de la Cutna Turcului-Dubova, în"Tibiscus", 5, 1978, p. 25, fig. 9/3.
11
C. Bcldiman, op. cit., p. 79.
19
Aducem multwniri dr. Al. Plllncscu pentru sprijinul acordat.
211
Al. Pluncscu, Paleoliticul ~I mezolllii:ul din spaţiul cuprins inll'e Carpaţi şi DunlJre, Bucureşti, 2000, p,
344.
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capturat (uzură funo(:io!lllll). Extremitatea proximală are aspect neregulat, ea fiind
de debitaj (fracturare prin percuţie directă/flexiune).

13
brută

~. I

y1

Fig. 3. Cdrlige de undiţă curbe de os preistorice descoperite in Europa: I
Bedeilhac, Franţa (magdalenian); 2 Mezin, Pritzerbe, Plessow, Hohenferchesar,
Gransee, Svaedborg. Rusia;· Germania, Suedia (paleolitic superior - mezolitic neolitic) (după Cleyet-Merle 1990, p. 99, 137) (sclUi diferite).
Ca încadrare tipologică avem de-a face cu un cârlig de undiţA curb cu partea
proximall rectilinie simpli (flră amenajare pentru fixarea firului); el are o morfologie
complexă, putAndu-se distinge: partea proximal! şi partea mezialA, formând cca
jwnltate din lungimea piesei şi avAnd formă rectilinie piramidali sunt faţetate, având
margini convergente şi secţiuni poligonale neregulate; partea distali, de fonnll generali
curbă accentuată (semicircul.,a ·asimetrică), are marginile convexe convergente,
extremitate foarte probabil ascuţită şi secţiune convex-concavă spre partea mezialA şi
hexagonali la mijlocul plrţii distale. Pe marginea sf.ângl a părţii meziale şi a pllrţii
proximale, prelungindu-se pe faţa inferioarA, se observă şase grupuri compuse din 2-5
linii scurte relativ paralele, realiz.ate prin crestare cu tăişul unei unelte litice şi dispuse
transversal faţă de axul principal al piesei, la intervale variabile de 5-8 mm. Aceste
crestături nu reprezintă un decor (de altfel, utilitatea obiectului nu se precizeazA în
publicaţiile în care acesta figureaz.A pânA acwn)2 1, ci au fost executate în scopul
facilitArii fixării firului undiţei, respectiv pentru sporirea gradului -sili de aderenţă,
avlnd în vedere solicitarea prin tracţiune la care era supus! ligatura respectivi în timpul
utilizArii şi existenţa riscului curtmt de alunecare pe o suprafaţă lisă. Nu am putut
identifica în literatura consultată analogie atât de veche pentru piesa de la Dubova.

o

21

Vezi, spre exemplu, J. K. K.ozlowski, L 'art de la .Prehistoire en Europe orientale, Paris, 1990, p. 174, fig.
123 g,
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Vom constata tnsll aplicarea acestei soluţii mai târziu, la cârligele de os pentru undiţă
atribuite culturii Starfevo-Criş descoperite în acelaşi sit22.
Dimensiunile obiectului sunt: lungime totală iniţială (pe axul curb) cca 80
mm; lungime păstrată 58 mm; diametrul extremităţii proximale 4,5/4 mm; diametrul
părţii proximale 5/4 mm; diametrul părţii meziale 7/6 mm; diametrul părţii distale 16/6
mm; diametrul extremităţii distale (reconstituit grafic) cca 4/3 mm; lungimea liniilor
crestate 3-4 min; lăţimea liniilor crestate 0,5-1 mm adâncimea liniilor crestate 0,3-0,5

mm.
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Fig. 4 Reprezenteiri ale' faunei Ihtiologice in arta parietalei şi mobilierei
paleoliticei din Europa - câteva exemple: 1 Fontarnetud, Franţa: 2 Laugerie:.Basse,
Franţa; 3 Chufin. Spania; 4 Laugerie-Basse, Franţa; 5 Casares, Spania; 6 Reignac,
Franţa (după Cfeyet-Mer/e 1990, p. 56, 61, 65, 79) (scări diferite-).

u Al. Pllunescu, Cercellirile arheologice de la Culna Turt:ulul-Dubolia, în „Tibiscus", '· 1978, p. 33-36, fig.
14/1-5.
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Şi în cazul cârligului curb de la Dubova - „Cuina Turcului", „lanţul operator"
al fabriclrii a parcurs, în linii mari, aceleaşi etape ca şi în cazul pieselor precedente,
etape comune procesului de prelucrare a materiilor dure animale în paleoliticul superior
şi epipaleolitic: debitajul, prin prelevarea unui fragment diafizar de os lung (metapod,
femur, humerus, radius) prin percuţie directă lwisatll (spargere); decuparea formei brute
a cirligului (cu margini rectilinii) probabil prin şănţuire axiali şi oblici (burinaj),
aplicată pe ambele feţe ale fragmentului de os lung; extremitatea proximalA a fost
modelată prin fracturare, realizată prin percuţie sau prin flexiune; fasonarea, aplicată pe
aproape întreaga suprafaţA a piesei prin raclaj axial intens, în scopul modelArii formei
definitive a corpului şi amenajlrii extremităţii distale ascuţite; operaţia a modificat
quasi-integral volumele anatomice ale suportului; se mai pot observa mici porţiuni ale
feţelor anatomice la partea distalii. Operaţia de raclaj a condus la producerea unor faţete
specifice, observabile la partea proximalll şi la cea mezialll; extremitatea proxima!! a
rAmas brutll de debitaj. DupA terminarea raclajului s-a procedat la realizarea
amenajlrilor pentru aderenţa firului, sub forma grupurilor de crestAturi scurte de la
partea proxima!! şi meziall, acoperind marginea stângii şi prelungindu-se şi pe faţa
inferioara, spre marginea respectivă. Crestăturile s-au realizat prin recurgerea la tăişul
unei piesei litice, de tipul lamei brute sau retuşate. Faptul cil aceste crestAturi de
aderenţll se repartizează numai pe partea proximalll şi cea mezialll arată intenţia de
fixare a firului prin legare pe aceste segmente ale corpului piesei.
Urmele de utilizare nu sunt clar decelabile; fracturarea la nivelul plrţii distale
a putut surveni, aşa cum am precizat deja, fie mult ulterior abandonului piesei, după
înglobarea sa în sol (de aici putându-se formula concluzia dupll care abandonul a
survenit atunci când obiectul era încă întreg), fie prin utilizare, datorită greutAţii
peştelui prins23 •
Ca analogii putem cita exemplarele provenind de la: Mezin, Rusia (paleolitic
superior - fragment distal, morfologic foarte apropiat de exemplarul de la Dubova);
Bedeilhac, Franţa (paleolitic superior - la extremitatea proximală prezint! un şanţ
circular pentru retenţia firului); Mas d' Azil, Franţa (mezolitic); Plitzerbe, Plessow,
Germania (mezolitic?)24 (fig. 3).
Studiul artefactelor din materii dure animale de tipul cârligelor databile în
epipaleolitic documentează cea mai veche atestare directa a practiclrii pescuitului activ
(cu undiţa) în preistoria României (mileniile 12 - 10 B.P.). Sub raportul clasificlrii, ele
ilustrează pentru prima dată în preistoria acestor regiuni ale Europei existenţa şi
utilizarea a două tipuri, ambele confecţionate din os, având unele analogii în culturile
paleoliticului superior şi ale epipaleoliticului european: I. rectiliniu - I Al3 (cu două
subtipuri: a. având margini convexe, firă amenajare de retenţie a firului; b. cu
amenajarea unei scobituri de retenţie a firului); 2. curb - I A/4. Din punctul de vedere
al gradului de dificultate tehnicll în execuţie se remarci modelarea exclusivll prin raclaj
axial a formei accentuat curbe (semicirculare) a piesei de la Dubova - „Cuina
Turcului", morfologie mai rar întâlnita în repertoriul artefactelor din materii dure
animale în paleoliticul superior şi epipaleolitic. Acest din urma fapt oferA o importantă
bazl de comparaţie cu piesele similare din punct de vedere funcţional, descoperite în

JJ
J•

Penlru diagnoza paleoihtiologicl a nivelului I al sitului cf. supra, nota 8.
J.-J. Cleyet-Merle, op. cit., p. 99, 137-138.
https://biblioteca-digitala.ro

CORNELIU BELDIMAN

16

acelaşi sit, dar databile în neoliticul timpuriu şi atribuite culturii Startevo-Criş; acestea
au fost realizate prin aplicarea unei scheme tehnice diferite25 • Piesa de la Dubova mai
reţine atenţia şi prin atestarea cea mai veche din aceste regiuni a utilizArii striurilor de
retenţie pentru fir sau fibră. detaliu tehnic important atunci când se studia7A originea şi
utilizarea uneltelor de tip compozit în cadrul culturii mezolitice Schela Cladovei,
aceste amenajari sunt curente la partea proximall teşitll a vlrfurilor de sll.geţi, care se
fixau în despicltura tijei de lemn, legatll apoi cu fibre vegetale sau de origine animalll.26 •
Artefactele prezentate şi discutate în mod detaliat în rândurile de mai sus
ilustrea7A soluţiile paleocconomice optime de adaptare aplicate de comunităţile care
ocupau în mod sezonier mediul riveran danubian în cpipaleolitic, având drept soluţii
principale de achiziţie a mijloacelor de subzistenţi exploatarea bogatelor resurse
cinegetice şi halieutice (piscicole) ale zonei Clisurii.

CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DE LA P~CHE AL' ÂGE DE LA PIERRE DE
ROUMANIE: HAMECONS EPIPALEOLITHIQUES
EN MATIERES DURES ANIMALES

Resume
L'ouvrage aborde pour la premiere fois dans la Prehistoire de Roumanie le
probleme des plus anciens outils de p&he active connus jusq'a nos jours. A cet egard,
on suive Ies exigences methodologiques actuels de l'etude de l'industrie des matieres
dures animales (l'approche integr6e proposee par Ies Fiches typologiques de /'indv.rtrie
osseuse prehistorique, elaborees sur la direction de Henriette Camps-Fabrer).
On analyse un petit lot de trois objets, c'est a dire ham~ons fragmentaires. lls
ont etc travailles sur eclats diaphisaires d'os longs de mammiteres de grand taille
(probablement bovides ou cheval) par percussion directe et par raclage axial intense et
ont ete decouvertes pendant Ies anciens fouilles (1964-1969) conduites par C. S.
Nicolăescu-Plopşor, V. Boroneanţ et Al. Păunescu dans deux sites riverains places dans
la region des Portes de Fer du Danube et dates de l'Epigravettien (ou „Tardigravettien
d'aspect mediterreneen", d'apres Al. PAunescu) au 12 - 10 millenaires B.P.
li s'agit de deu:x hameţons droits (le types I A/3 a et b, selon notre
classification), dont un (OCT/II 20) decouvert dans le site de Dubova - „Cuina
Turcului", niveau II et ayant le corps lis; l'autre (OGl/1 3) provient de site de Ogradena
- „Icoana", niveau I et ii a la partie mesiale etranglee, amenagement special pour la
u Cf. 8Upra, nota 17.
C. Beldiman, Indu.stria ma1erlilor dvre anlmak ln pakolitlcul superior, eplpakolitic, mnolltic şi
neoliticul timpuriu pe teritoriul Rom4nlel, tczl de doctoral elaborata şi susţinutl tn cedrul Institutului de
Arheologie "VBSile PArvan" din Bucureşti, voi. l, 2000, p. 178-ISS; V. Boroncan~ C. Beldiman, L 'utilUation
de l'arc dans la zOM des Porta de Fer du Danube duranl le Mlsolilhique: k cas du s~ de Schela
Cladovei/Drobeta-Tr.Severin, comunic:me SUSJinutl la Simpozionul intanaţional ,,Schela Cladovei-Lcpenski Vir:
30 ans de recherches ~logique:s", Drobeta-Turnu Severin, decembrie 1995.
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tixation du lien. Le troisi~me bam~on (DCT/l 40) est de type courbe (le type I Al4,
selon notre classification) en provenance de site de Dubova - „Cuina Turcului", niveau
I. Ce demier a permis de constater que sur son horde gauche et la face inferieure - Ies
parties proximale et distale - ont ete arnenage plusieurs groupes de petits entailles
transversales peu profondes (ayant entre 2 et 5 entailles chaque), dont anterieurement
ont ete interprete comme decor grave. Dans notre opinion, ces attributs ont eu le but
exclusif d'augmenter l'adherence du lien (stries d'adherence), en conditions ou le
harn~on n'a pas d'autre arnenagement de retention a son extremite proximalc. Ainsi, ii
s'agit de le plus ancien cas d'utilisation de cette solution technique, constate sur un
objet en mati~e dure animale de Rournanie; plus tard, au Mesolithique de meme
region, Ies stries d'adhercnce sont presentes presque invariablement sur Ies parties
proximales des annatures legeres en os (fleches). Pour Ies harneyons on connait une
situation semblables (objets ayant entailles sur Ia partie proximale) dans le m8me site,
mais pour Ies artefacts appartenant â la culture neolithique de Starl!evo-Criş.
Les artefacts etudies ont ete ainsi place dans leur categorie typologique et
fonctionnele reelle; on a pu conclure aussi sur la connaissance et application en
premiere des solutions techniques eticaces dans la fabrication des objet en os, comme
l'amenagement des stries d'adherence. Toute a la fois, Ies objets prouvent d'une
mani~e irefutable la pratique de Ia peche active (ă ham~on) au bord du fleuve par Ies
communautes qui habiteant la zone des Portes de Fer du Danube ă l'Epipaleolithique,
ce qui pennet d'integrer cette region dans l'aire europeenne ou on connaisse des
decouvertes semblables.

&p/ication des figures:
Fig. 1. Ham~ns epipaleolithiques cn os de Roumanie: I Dubova - „Cuina
Turcului" (OCT/II 20); 2 Ogradena - „Icoana" (OGl/l 3); 3 Dubova - „Cuina
Turcului" (DCT/140).
Fig. 2. Ham~ons droits prehistoriques decouvertes en Europe et exemples
actuels: I La Gravette, France (Gravettien); 2 Rochereil, France (Magdalenien); 3
Isturitz, France (Magdalenien); 4 Harne~on en bois de Sud-Ouest de la France et
ligature; 5 Harne~on en bois de Finlande et mode d'emploi (d'apres Cleyet-Merle 1990,
p. 85-87; Feustel 1973, p. 165, 202, fig. 125/2 et 156/1-2) (dessins sans echelle).
Fig. 3. Hame~ons courbes prehistoriques decouvertes en Europe: I Bedeilhac,
France (Magdalenien); 2 Mezin, Pritzerbe, Plessow, Hohenferchesar, Gransee,
Svaedborg, Russie, Allemagne, SuMe (Paleolithique superieur, Mesolithique,
Neolithique) (d'apres Cleyet-Merle 1990, p. 99, 137) (dessins sans echelle).
Fig. 4. La faune ichtyologique dans l'imagerie du Paleolithique europeen (art
mobilier et pari~e) - quelques exemples: I Fontamaud, France; 2 Laugerie-Basse,
France; 3 Chufin, Espagne; 4 Laugerie-Basse, France; 5 Casares, Espagne; 6 Reignac,
France (d'apres Cleyet-Merle 1990, p. 56, 61, 65, 79) (dessins sans echelle).
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AŞEZĂRlLE CULTURII GUMELNIŢA
DIN BAZINUL VEDEI ŞI TELEORMANULUI
(PARTEA I)
ION PĂTRAşcu·
REPERTORillL DESCOPERIRILOR
CHEIA REPERTORIULUI: Localitatea (satul, comuna); Nr. crt.; a. Punctul
de descoperire; b. Tipul cercetării, autorul (echipa), anul; c. Constatări şi observaţii
(descrierea aşezării, stratigrafia etc.); d. Locul unde se aflli materialul descoperit;
e. Bibliografia.

I. JUDEŢUL TELEORMAN
ALBENI, sat, com. Scurtu Mare; Nr. 1.; a. Gropării; b. Cercetări de
suprafaţă E. Moscalu, 1978; c. Aşezare de tip teii, situată în lunca pârâului Sericu. Are
diametrul de circa 50 m şi înălţimea de 3-4 m; e. Moscalu I 979a, p. 396; Spiru l 996, p.
22, 80,
nr. 70.
ALEXANDRIA, muo.; Nr. 2; a. Gorgan; b. Cercetări de suprafaţă I. Spiru,
1959; c. Aşezare situată pe malul stAng al râului Vedea, la circa 100 m depărtare de
albia acestuia şi la baza terasei. Aşezarea este parţial distrusă datorit! căut!torilor de
comori şi a exploatlrii lutului. Diametrul aşe7.lrii este de circa 80 m, iar înălţimea de 67 m. La 15 m nord-est de teii se găsesc numeroase izvoare. Fragmentele ceramice
culese de pe suprafata aşezării aparţin culturii Gumelniţa şi epocii geto-dacice; d. MJT,
nr. inv. 3673-3696; 3699-3720; 10588-10596; e. Spiru 1969, p. 169; Spiru 1996, p. 10,
79, nr. 11.
Nr. 3; a. Izvorul Rece; b. Cercetări de suprafaţă I. Spiru; c. La circa 4 km vest
de Alexandria, imediat în dreapta şoselei Alexandria-Turnu Măgurele, lângă podul de
la Izvorul Rece, se află o altă aşezare de tip tell, de dimensiuni mai mici decât cea de la
Gorgan, având platforma de 26x20 m şi înălţimea de 2 m. Latura de est a aşezării este
scăldată de pârâul Nanov. Zona înconjurătoare este mlAştinoasll, iar izvoarele, foarte
puternice se găsesc la circa 50 m depărtare. Fragmentele ceramice culese de pe
suprafaţa aşemrii aparţin culturii Gumelniţa; e. Spiru 1969, p. 159; Spiru 1996, p. 10.
BACIU, sat, com. Blejeşti; Nr. 4; b. Cercetări de suprafaţa G. Trohani şi Al.
Oancea, 1976; c. La vest de sat, pe malul drept al pârâului Glavacioc, se află o aşezare

' Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria
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de tip tell de mari dimensiuni. Dupll materialul ceramic recoltat se pare cil aşezarea a
fost locuitll de purtltorii culturii Gumelniţa, în epoca geto-dacicii şi în secolele III-IV p.
Chr.; e. Trohani & Oancea 1981, p. 245, nr. 36, fig. 2 şi 4/4-5.
BALACI, com.; Nr. 5; a. Măgura din Baltă; b. Sllpllturi sistematice D.
Butculescu 1871-1872; Cercetllri de suprafaţă M. Petrescu Dâmboviţa 1946; C. Beda,
26 iunie 1969; c. Aşezare de tip tell situată în partea de nord a localităţii, în lunca
pârâului Burdea În anul 1870, cu prilejul consvuirii şoselei Turnu Măgurele-Piteşti,
aşezarea a fost tăiatll în două pa.ţi inegale. Dimensiunile aproximative ale aşezării sunt
de 80x60 m şi o înlllţime de 3 m; d. Materialele din perieghez.e se află la MIT, nr. inv.
8722-8748; e. Tocilescu 1880, p. 523; Petrescu Dâmboviţa 1953, p. 525; Spiru 1996, p.
22, 80, nr. 35; EA, p. 152.
Nr. 6; a. Mtigura de la Hodorog; b. Cercetări de suprafaţă M. PetrescuDâmboviţa, 1946; C. Beda, 26 iunie 1969; c. Aşezarea se află la sud de sat, a fost
amintit! în răspunsul învăţătorului St. Popescu, din anul I 871, la Cest ionarul lui Al.
Odobescu. Aşezarea este distrus! pe latura de nord din cauu transformării ei în lutllrie.
Pe lângă materialele ceramice aparţinAnd culturii Gumelniţa a fost descoperit şi un
tezaur de secol V p. Chr. Dimensiunile aproximative ale aşezării sunt de 60x60 m şi 4
m înălţime; d. Materialele din periegheze se află la MJT, nr. inv. 8722-8748; e.
Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 525; Spiru 1996, p. 23, 80, nr. 7.
BEUCA, sat, com. Drlqenei; Nr. 7; a. Măgura Jidovului; b. Cercetări de
suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare de formă rotundă, cu diametrul de 60 m şi înllţimea de 3
m, se află situată în lunca pârâului Burdea, la est de sat. De pe suprafaţa aşezlrii au fost
culese fragmente ceramice specifice culturii Gumelniţa; e. Spiru 1996, p. 25, 80, nr. 42.
BLEJEŞTI; Nr. 8; a. Măgura de la gârla satului; b. Sondaje efectuate de
Dumitru Berciu, 1-11 august 1948; c. Aşezarea se afla în marginea de nord-vest a
comunei, în imediata sa vecinltate. Era înconjurat! din toate pa.ţile de Gârla Satului.
Pe latura de nord aşezarea a fost distrusă prin transformarea ei în lutlrie. Depunerile
arheologice, groase de circa 2,50 m, au .fost împărţite de autorul săpăturilor în trei
niveluri corespunzătoare celor trei faze cronologice ale culturii Gwnelniţa: I (=Al ), II
( =A2 ), III ( =B l ). În nivelul corespunz!tor fazei Gumelniţa II ( =A2 ), cu o grosime
care în unele plrţi atinge 2 m, au fost descoperite resturile incendiate ale unei locuinţe
de suprafaţă, cu dimensiunile de 5,20 x 4,10 m. De sub stratul de chirpici, gros de circa
1,50 m, au fost scoase vase întregi şi întregibile, piese de silex şi os, figurine de lut etc.
La baza depunerilor aparţinând culturii Gumelniţa au fost descoperite câteva fragmente
ceramice atribuite culturii Boian. Cu prilejul săpăturilor în aşezare a fost descoperit şi
un mormAnt de incineraţie aparţinAnd culturii Basarabi; e. Berciu 1956, p. 544-562;
Trohani & Oancea 1981, p. 247, 44 a; Spiru 1996, p. 25, 81, nr. 64.
Nr. 9; b. Cercetllri de suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare de tip tell, situată în lunca
râului Teleorman, de pe suprafaţa căreia au fost culese fragmente ceramice aparţinând
culturii Gumelniţa; e. Spiru 1996, p. 26, 81, m. 79.
BREBINA, sat, com. Scrloaştea; Nr. 10; a. Măgura din vale; b. Cercetări de
suprafaţl I. Spiru şi C. Beda, 1952-1954; c. Aşezarea, de formă rotund!, este situată la
circa 250 m sud de sat, pe malul stang al râului Vedea, la haz.a terasei. Diametrul
aşezării, la haz!, este de 52 m, iar al platformei de 26 m, cu o înllţime de circa 3 m. De
pe suprafaţa aşezării au fost culese piese de silex, chirpici şi fragmente ceramice
aparţinând culturii Gumelniţa; e. Spiru 1959, p. 698; Spiru 1996, p. 26, 79, nr. 3.
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BURDENI, sat, com. Daiaci; Nr. 11; a. Mligura din sat; la Mligură; b.
de suprafaţl M. Petrescu-Dâmboviţa, 1946; c. Aşezare de tip teii, situată în
lwtca pârâului Burdea, în mijlocul satului ( în gradina unui locuitor ). Este o aşezare de
dimensiuni medii, având dimensiunile de 50x40 m şi înălţimea de peste 3 m.
Fragmentele ceramice culese de pe suprafaţa aşezării sunt de tip Gumelniţa; e.
Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 525; Spiru 1959, p. 702; Spiru 1996, p. 23, 80, nr. 34.
Nr. 12; a. Măgura lui Protopopescu; b. Cercetări de suprafaţl I. Spiru; c. La
circa I km sud-est de sat, în lunca pârâului Burdea, se află o aşezare de tip tell, de
formă rotundă, cu diametrul de 60 m şi înălţimea de 3-4 m; e. Spiru 1959, p. 702; Spiru
1996,p.23.
BUTCULEŞTI, sat, com. Slceni; Nr. 13; a. Măgura lui Stavăr; b. CercetAri
de suprafaţl I. Spiru; c. Aşezare de tip teii, situată în lunca pârâului Tinoasa, pe malul
drept al acestuia. De pe suprafaţa aşezării au fost culese fragmente ceramice aparţinând
culturii Gumelniţa; e. Spiru 1996, p. 26, 80, nr. 49.
CĂLINEŞTI, com.; Nr. 14; a. Măgura Zamfirei; b. CercetAri de suprafaţă I.
Spiru 1959-1960; c. Pe malul drept al Pârâului Câinelui, la sud-vest de localitate, se
afla o aşezare de tip teii, de formă ovală, cu dimensiunile de I 00x50 m şi inAlţimea de
I Om; e. Spiru 1996, p. 26.
CETATE, sat, com. Rldoieşti; Nr. 15; a. Măgura cetate; b. Cercetări de
suprafaţA VI. Dumitrescu, 1938; c. Aşezare de tip teii, situată în lunca pârâului Tinoasa,
semnalată încA din anul 1908 de G. I. Fulger. Aceasta a fost distrusA de localnici
înainte de 1938 şi se pare ca avea diametrul de circa 60-70 m şi o înAlţime de 4-5 m.
Ceramica descoperită pe locul aşezării a fost atribuit! culturii Gumelniţa; e.
Dumitrescu 1945, p. 531-532.
CIOLĂNEŞTII DIN DEAL sat, com. Ciollneşti; Nr. 16; a. Măgura Ţui; b.
Sondaje, M. Petrescu-Dâmboviţa, S. Sanie, Gh. Marinescu, 1964-1965; săpături
sistematice A. Niţu, Gh. Marinescu 1966; c. Aşezare de tip teii, situată în marginea de
nord-est a localităţii, în lunca Pârâului Câinelui, fllrA legAturil cu terasa. Are o formă
uşor ovali, cu dimensiunile de 46x40 m şi o înălţime de circa 3 m. În stratul de cultură,
gros de peste 1 m, Au fost descoperite numeroase vase ceramice întregi şi întregibile,
greutăţi de lut, piese de silex, un topor de aramă etc. Întreaga depunere arheologică a
fost atribuită culturii Gumelniţa, faza A2, d. Materialele arheologice descoperite în
1966 şi o parte a celor din 1964-65 se afla la MJT; nr. inv. 7129; 7134-7168; 74717843; · 10339-1340; e. Petrescu-Dâmboviţa & Sanie 1969, p. 41-53; PetrescuDâmboviţa & Sanie 1972, p. 242; Spiru 1996, p. 31.
CONŢEŞTI, com.; Nr. 17; a. la Cetate; Măgura Conţeştilor; b. Sondaje C.
Bolliac; cercetAri de suprafaţă G. Dobrescu; c. În partea de sud a localităţii, în lunca
râului Vedea, se gilseşte o aşezare de tip tell cunoscutl încll din sec. al XIX-iea; e.
Georgescu 1897, p. 76; Moscalu & Beda 1979, p. 370; Spiru 1996, p. 31.
COŞOTENI, sat, colo. Vedea; Nr. 18-19; a. Măgura de la Pădure; b.
Cercetlri de suprafafl C. Bolliac şi Gr. Tocilescu, la sfBrşitul sec. al XIX-iea; I. Spiru,
1952. c. În partea de sud-est a satului, to pildure, se afla doua aşezAri de tip teii, la
aproximativ 500 m distanţi una de cealaltă. Acestea au dimensiunile de 80x60 m şi
înAlţimea de 7 m, respectiv 60x50 m şi 5 m înillţime. Cele câteva fragmente de vase
ceramice culese de pe suprafaţa lor au fost atribuite culturii Gumelniţa; e. Georgescu
1897, p. 90-91; Stroescu 1934, p. 29; Spiru 1959, p. 704.
Cercetări
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DOBRENI, sat, com. Tltlrlştii de Sus; Nr. 20; a. Măgura Dobreni/or, b.
Cercetlri de suprafaţă l. Spiru; c. Aşezare de tip tell, situată în partea de nord a satului,
în lunca râului Teleorman. A fost distrus! în totalitate de localnici; e. Georgescu 1897,
p. 85; Spiru 1996, p. 34.
DOBROTEŞTI, com.; Nr. 21; a. La Baltă; Măgura Jidovului; b. CercetAri de
suprafaţă M. Petrescu-Dâmboviţa, 1946; c. Aşe7.are de tip teii, situată pe partea dreaptă
a pârâului Burdea, la est de localitate, tlrA legătură cu terasa. Pe suprafaţa aşezării au
fost descoperite piese de silex, râşniţe, chirpici şi fragmente ceramice aparţinând
culturii Gwnelniţa; e. Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 526, nr. 9; Spiru 1996, p. 33.
DRĂCŞĂNEI, com.; Nr. 22; a. Măgura Morarului; b. Cercetlri de suprafaţă
N. BaroanA, 1958; c. Pe locul numit în coturi, la punctul de întâlnire a doul văi seci cu
valea pârâului DrAcşAnel, se gAseşte o aşezare de tip tell cu circumferinţa de circa 200
m şi inAlţimea de 5 m. Aşezarea se aflA pe partea dreaptă a pârâului Burdea, tlră
leg!turA cu terasa; d. Fragmente ceramice descoperite în cercetlrile de suprafaţă se
g!sesc la MJT, nr. inv. 10606-10609; e. BaroanA 1970, p. 421-422, fig. l; Spiru 1996,
p. 33, 80, nr. 40.
DRĂGĂNEŞTI DE VEDE, com.; Nr. 23a; a. Măgura cu Liliac; b. Cercetlri
de suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare de tip tell, cu dimensiunile de 60 X 50 m. Aşezarea
este situată pe malul stâng al pârâului Burdea; e. Baroană 1970, p. 423; Spiru 1996, p.
80, nr. 45.
Nr. 23b; a. Măgura Pletii; b. Cerceta.ci de suprafaţă E. Moscalu, 1967; c.
Aşez.are de tip teii, de formă alungită, cu dimensiunile de circa 60 X 40 m, fiind
înconjurat din toate părţile de apă şi pădure; e. Bar!>ană 1970, p. 423; Berciu &
Moscalu 1972, p. 639, fig. 5 / 2.
DRĂGHINEŞTI, sat, com. Gratia; Nr. 24; a. Măgura cu Pui; b. Cercetări de
suprafaţă I. Spiru; c. Aşez.are situată în lunca pârâului Dâmbovnic; e. Spiru 1996, p. 34,
81, nr. 67.
FRĂSINET, sat, com. Blbliţa; Nr. 25; a. Măgura de la Vâlcele; b. Cercetări
de suprafaţă I. Spiru, 1993; c. Aşez.arc de tip teii situată în lunca pârâului Clăniţa, de pe
suprafaţa căreia au fost culese fragmente ceramice aparţinând culturii Gumelniţa; e.
Spiru 1996, p. 35, 81, nr. 71.
GĂRĂGĂU, sat, com. Vlrtoape; Nr. 26; a. Măgura din Islaz; b. CercetAri de
suprafaţă I. Spiru, 1984-1985; c. La circa 1,5-2 km sud-vest de sat se afla o aşezare de
tip teii, actualmente distrusa de lucrările agricole. Aşezarea avea dimensiunile de 65x60
m. Pe locul \lllde se găsea aşezarea au fost descoperite fragmente ceramice, piese de
silex, statuete precum şi un topor de aramă; d. Toporul şi o parte din materiale la
MNIR; e. Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 526, nr. 10; Spiru 1996, p. 37; Andreescu 1997,
p. 309.
GÂRDEŞTI, sat, com. Necşeşti; Nr. 27; a. Măgura lui Francisc; b. Cercetări
de suprafaţl I. Spiru; c. Aşezare de tip teii, situată în lunca pârâului Tinoasa, la vest de
sat. De pe suprafaţa aşezării au fost culese mai multe fragmente ceramice, chifPici şi
piese de silex; e. Georgescu 1897, p. 108; Spiru 1996, p. 38.
IZVOARELE, sat, com. Cllineşti; Nr. 28; a. Mligura lui Teacă; c. Aproape
de sat, în partea de nord, se află o aşezare de tip teii cu diametrul de circa 50 m şi
înălţimea de 7 m; e. Georgescu 1897, p. 35; Spiru 1996, p. 80.
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LĂCENI, sat, corn. Orbeasca; Nr. 29; a. Măgura din Pădure; b. Cercetări de
suprafaţă

I. Spiru; sondaje SRAP, 2000; c. Aşezare de tip tell, situată în luncii., la mai
de 500 m de cursul actual al râului Teleorman, pe marginea terasei stângi.
Aşezarea, situată în pădure şi acoperită de vegetaţie, are o forma aproape rotunda cu
dimensiunile de 60x60 m şi o suprafaţl totală de 2827 m2 • Au fost executate patru
secţiuni având ca obiectiv urmărirea stratigrafiei aşezll.rii. Numai în S3, aflatll spre
partea superioară a aşezării, cu dimensiunile de 3x 1 m, au fost descoperite complexe
arheologice. Din punct de vedere al evoluţiei culturale în aşezarea aparţinând culturii
Gumelniţa de la Lăceni sunt atestate fazele A2 şi B 1; d. Materialele arheologice la
MJT; e. Spiru 1996, p. 39, 79, nr. 25; Bailey & colab. 1999, p. 47; Andreescu 2001, p.
128; Bailey & colab. 200 l, p. 86-90.
LICURICIU, sat, com. Cllineşti; Nr. 30; a. MlJgura Zamfirei; b. Cercetllri de
suprafaţă VI. Dumitrescu, 1938; c. Aşezare de tip teii, situatA în lunca pârâului Tinoasa,
la est de sat. Transformata de localnici în lutărie, aşezarea a fost distrus! înainte de
1938. Se pare că avea un diametru de circa 40+50 m şi o înălţime ce nu depăşea 4 m.
Materialele ceramice culese de pe locul unde se găsea aşezarea aparţin culturii
Gumelniţa; e. Dumitrescu 1945, p. 532-538; Spiru 1959, p. 706; Spiru 1996, p. 41, 80,
nr. 54.
Nr. 31; a. Măgura Cimitirului sau MlJgura Morţilor; c. aşezare situată în lunca
pârâului Tinoasa, la sud de sat. Are circumferinţa de circa 125 m şi înălţimea de S m; e.
Georgescu 1897, p. 129, 150; Spiru 1996, p. 41, 80.
LISA, com.; Nr. 32; a. MlJgura Buga sau Măgura de la Moară; b. Cercetări
de suprafaţl I. Spiru, octombrie 1987; c. Aşezare de tip tell, situată la sud de localitate,
pe partea dreaptă a şoselei Zimnicea-Turnu Măgurele. Aşezarea, de formă aproape
rotundă, are înălţimea de circa 4 m şi diametrul de 120 m. De pe suprafaţa ei au fost
culese câteva fragmente ceramice aparţinând culturii Gumelniţa; d. Materialul
arheologic se află la MJT; e. Georgescu 1897, p. 45, 130-131; Spiru 1996, p. 41.
MĂGURA, com.; Nr. 33; a. La Biserică; b. Cercetări de suprafaţă I. Spiru, 2
iulie 1984; c. Aşezare de tip tell, plasată pe o prelungire a terasei, se găseşte la circa
l 00 distanţă de cursul pârâului Clăniţa şi la circa 1,5 km amonte de confluenţa acestuia
cu râul Teleorman. Tell-ul are o formă aproximativ trapezoidală, cu o lungime de
aproape 150 m, Ulţimea de 100 respectiv 75 m şi înlllţimea de peste 11 rn. Din 1857, de
când a fost amplasat pe el cimitirul modem, tell-ul se degradeazll continuu. În anul
200 I a fost executat un sondaj pe panta de nord-est, foarte abruptă, care a avut iniţial
dimensiunile de 30x2 m, reduse ulterior la 30x 1 m. Grosimea nivelului de depuneri
arheologice este de aproximativ 6 m, la partea superioarA existând o locuire geto-dacică
sub care se află una aparţinând epocii bronzului (cultura Glina). Datorită intervenţiilor
modeme dinspre partea superioar! a sondajului grosimea stratului neolitic nu a putut fi
detenninată cu exactitate. ln ceea ce priveşte locuirea neoliticii au fost evidenţiate cele
trei faze ale culturii Gume Iniţa: A I, A2 şi BI; d. Materialul arheologic se aflli la MJT;
e. Georgescu 1897, p. 127; Spiru 1969, p. 160; Florea 1995, p. 16; Spiru 1996, p. 26;
Andreescu & colab. 2002, p. 195-196; 198-199.
MERI, sat, com. Vedea; Nr. 34; a. Măgura din sat; b. CercetAri de suprafaţă
I. Spiru, 1953; c. Aşezare de tip tell, situată pe partea stângll a râului Vedea, între
localităţile Meri şi Goala (Vedea); e. Spiru 1996, p. 44.
puţin
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MERIŞANl,sat, com. Dobroteşti; Nr. 35; a. Măgura din islaz; b. Cercetări
de suprafatA I. Spiru; c. Aşezare situată pe partea dreaptă a pârâului Tecuci, la sud de
sat. Teii-ul are înAlţimea de peste 8 m; e. Spiru 1996, p. 42.
NĂSTURELU, com.; Nr. 36; a. Orzea; c. Aşezare de tip teii, situată în
localitate, la nord de pârâul Pasărea; e. Georgescu 1897, p. 154; Spiru 1996, p. 45.
NECŞEŞTI, corn.; Nr. 37; a. Mllgura din luncll; b. Cercetari C. Bolliac; I.
Spiru; c. Aşezare de tip tell, situata pe malul stâng al Pârdului Câinelui; e. Lahovari
1901, p. 474-475; Spiru 1996, p. 45.
NEGRENI, sat, com. Tltlrlştii de Jos; Nr. 38; a. MlJgura Clăniţei; b.
Cercetări de suprafaţă E. Moscalu, 1974; I. Spiru 1981-1982; c. La est de sat, într-o
vale în care nu se află nici o apă, se găseşte o aşezare de tip teii cu diametrul de circa
60 m şi înălţimea de 2,5-3 m; d. MJT, nr. inv. 11731-11739; e. Moscalu 1979, p. 396,
nr. IX; Spiru 1996, p. 44.
NENCIULEŞTI, sat, com. Mavrodin; Nr. 39; a. Măgura din Vale; b.
Cercetări de suprafaţă I. Spiru, 1967-1968, 1980; c. Pe malul stâng al râului Vedea, la
sud de sat (în spatele grajdurilor fostului CAP), se găseşte o aşezare de tip teii, de
fonnă rotundă, cu diametrul de 25 m şi înlllţimea de 2 m. Fragmentele ceramice culese
de pe suprafaţa aşezării aparţin culturii Gumelniţa; e. Spiru 1969, p. 159; Spiru 1996, p.
45, 79, nr. 9.
ODOBEASCA, sat, corn. Drlqenel; Nr. 40; a. Mllgura Mare; b. Cercetări
de suprafaţA I. Spiru, 1953+1954; c. Aşezare de tip tell, situată în nordul satului, pe
partea dreaptă a pârâului Burdea. Teii-ul are dimensiunile de 100x50 m şi înalţimea de
12 m. Aşezarea a fost parţial distrusă datorită lucrărilor de terasare; e. Spiru 1959, p.
704; Baroană 1970, p. 423; Spiru 1996, p. 46, 80, nr. 43.
Nr. 41; a. Măgura Morii; c. Tot pe partea dreaptă a pârâului Burdea se află o
altă aşezare de tip teii, de dimensiuni mai mici decât Măgura Mare; e. Spiru 1996,
p. 46.
PERII BROŞTENI, sat, com. Olteni; Nr. 42; a. Măgura din Vale; b.
Cercetări de suprafaţA E. Moscalu, oct. 1976; SRAP, 1998; c. Aşezare de tip teii,
situată în localitate, pe partea stângă a şoselei Alexandria-Piteşti, la circa I 00 m de
aceasta. Este o aşezare de fonnă aproximativ rotundă, având dimensiunile de 65x65 m
şi înălţimea de circa 4 m. Pe latura de est, pe o suprafaţll de l OxS şi o adâncime de 1,5
m, a fost distrus! prin amenajarea în perioada comunistă a unei gheţării. De pe
suprafaţa teii-ului au fost recoltate fragmente ceramice, piese de silex, chirpici; d.
Materialele arheologice se aflli la MIT; e. Moscalu 1979, p. 396, nr. VIIIa; Spiru 1996,
p. 49; Bailey & colab. 1999, p. 47.
PIETROŞANI, com.; Nr. 43; a. Gorgan; b. Cercetări de suprafaţA E. Moscalu
şi C. Beda, 1969; c. Aşezare de tip teii, situată pe malul stâng al râului Vedea, la circa 1
km vest de localitate; e. Spiru 1996, p. 79, nr. 15.
PWSCA; Nr. 44; a. Mligura de la Moară; b. Cercetări de suprafaţl I. Spiru,
1959, 1961-1962,1967; c. Aşezare de tip tell, situata în partea de sud-est a comunei,
dincolo de calea ferată şi la circa 500 m distanţă de albia râului Vedea. Teii-ul are o
formă ovală, orientat E-V, cu dimensiunile de 65x55 m şi inllţimea de 4-5 m; d.
Materialele arheologice la MJT, nr. inv. 3487-3662; 6970; 7284-7309; 8934; 12999; e.
Spiru 1965, p. 307-309, fig. 2; Spiru 1969, p. 159; Spiru 1979, p. 401-404; Spiru 1996,
p. 51.
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PURANII DE SUS, sat, com. Siliştea; Nr. 45; a. Măgura din Vale; b.
Cercetlri de suprafaţă G. Trohani şi Al. Oancea, 1976; I. Spiru, oct. 1985; c. Aproape
de marginea de sud-est a satului, în lunci, lângă confluenţa văii de Margine cu
Glavaciocul, se află o aşezare de tip teii, aplatizata, cu numeroase materiale aparţinând
culturii Gumelniţa; e. Trohani & Oancea 1981, p. 243, nr. 27; Spiru 1996, p. 51.
RĂDOIEŞTII DIN DEAL, sat, corn. Rldoiqti; Nr. 46; c. aşezare de tip teii,
situat! în lunca pârâului Tinoasa; e. Spiru 1996, p. 52.
ROŞIORII DE VEDE, mun.; Nr. 47; a. Măgura Palanca; c. La circa 3,2 km
de cantonul CFR Roşiori Sud, spre Peretu, pe partea dreaptă a căii ferate, în lunca
râului Vedea, se află o aşezare de tip teii cu unne materiale aparţinând culturii
Gumelniţa; e. Strocscu 1943, p. 28; Spiru 1959, p. 698-699; Vlad 1994, p. 13; Spiru
1996,p. 14, 79,nr.4.
Nr. 48; a. Cetatea de la Livezi; c. Aşezare de tip teii, situat! la circa 300 m
nord de Măgura Pa/anca, înconjurată pe trei p!rţi de apa Bratcovului. Aşezarea are o
formă rotundă, cu diametrul de circa 60 m; e. Vlad 1994, p. 13-14; Spiru 1996, p. 14.
SĂCENI, com.; Nr. 49; a. Mligura Morii; c. Aşezare de tip teii, situată în
lunca pârâului Burdea; e. Georgescu 1897, p. 213;Spiru 1996, p. 53, 80, nr. 48.
SERICU, sat, com. Blejqti; Nr. 50; a. Măgura lui Pantelimon; b. Cercetlri
de suprafaţă G. Trohani şi Al. Oancea, 1976, C. Beda, 1977; c. La circa 2 km nord de
sat, în lunca pârâului Dâmbovnic, aproape de albia acestuia, se află o aşez.are de tip teii,
cu dimensiwiile de 40x35 m, de pe suprafaţa căreia au fost culese fragmente ceramice
aparţinând culturii Gumelniţa; d. Materialele arheologice descoperite în periegheza C.
Beda 1977 se află la MJT, nr. inv. 12984-12995; 13001-13017; 13035-13036; e.
Trohani & Oancea 1981, p. 245, nr. 40; Spiru l 996, p. 53, 81, nr. 65.
SFINŢEŞTI, corn.; Nr. 51; a. Mligura Golaşă; b. Cercetări de suprafaţă I.
Spiru; c. Aşez.are de tip teii, situata la vest de comună, în Junca pârâului Tinoasa.
Aşezarea arc înălţimea de 12 m şi diametrul de 50 m; e. Georgescu 1897, p. 222-223;
Spiru 1996, p. 54,80, nr. 50.
Nr. 52; a. Măgura din luncă; b. Cercetări de suprafaţa I. Spiru; c. Aşezare de
tip teii, situată la vest de comună, în lunca pârâului Tinoasa; e. Spiru 1996, p. 54.
SILIŞTEA, corn.; Nr. 53; a. Săpăruri de salvare IAB şi MJT, 1965; b. În
marginea localităţii, aproape de lac şi la circa 100 m de şcoalA, se află o aşez.are de tip
teii aparţin4nd culturii Gumelniţa; c. Materialele arheologice scoase la luminii. cu
ocazia săpăturilor de salvare se află la MIT, nr. inv. 6344-6391; 7113-7126; d. Popescu
1966, p. 712, nr. 17; Spiru 1979, p. 454; Trohani & Oancea 1981, p. 243; Spiru 1996,
p. 54'.
SILIŞTEA GUMEŞTI, corn.; Nr. 54; a. Măgura Manto/ea; b. Cercetări de
suprafaţă M. Petrescu-Dâmboviţa, 1946; c. La sud-vest de localitate, pe partea dreapta
a Pârâului Câinelui, se află o aşez.are de tip teii, cu dimensiunile de circa 60x60 m. În
anul 1916 au fost descoperite mai multe vase întregi, greutăţi de lut, piese de silex şi o
daltA de aramA; e. Georgescu 1897, p. 121; Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 525; Spiru
1959, p. 705; Spiru 1996, p. 54, 80,' nr. 56.
SLĂVEŞTI, sat, com. Tltlrlştii de Jos; Nr. 55; a. Măgura din Valea
Măgurii; b. Cercetări de suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare de tip tell, situată în valea unui
fost afluent al râului Teleorman, Ia 1-1,5 km depărtare de acesta. Teii-ul arc diametrul
de 40 m şi înlllţimea de 4-5 m. De pe suprafaţa lui au fost culese mai multe piese de
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silex, greutăţi de lut, statuete şi fragmente ceramice aparţinând culturii Gumelniţa; d.
Materialele se află la MJT, nr. inv. 11740-11748; e. Spiru 1996, p. 56.
SUHAIA, corn.; Nr. 56-57; a. Rdiosul; c. În partea de nord a comunei Suhaia,
pe insula Râiosul, se aflau două aşezări de tip teii distruse înainte de 1916; e.
Georgescu 1897, p. 19, 27, 203; Dumitrescu 1993, p. 49; Spiru 1996, p. 56, 81, nr. 75.
TECUCI, sat, com. Balaci; Nr. 58; a. Măgura lui Mieluş; b. Cercetări de
suprafaţă M. Petrescu-Dâmboviţa, 1946; c. Aşezare de tip tell, situată la circa 3 km.
SSV de sat, spre comuna Dobroteşti, în lunca pârâului Tecuci. Aceasta are
dimensiunile de circa 60 X 40 m şi înălţimea de 5 m: e. Georgescu 1897, p. 121;
Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 525, nr. 8; Spiru 1996, p. 57, 80, nr. 37.
Nr. 59; a. Măgura de la Satu/Vechi; b. Cercetări de suprafaţă I. Spiru; c. în
lunca pârâului Tecuci, la circa 3 km de satul Tufeni, se află o aşezare de tip tell cu
dimensiunile de 60x50 m, pe suprafaţa căreia au fost descoperite fragmente ceramice
de tip Gumelniţa; e. Spiru 1959, p. 699; Spiru 1996, p. 80, nr. 38.
TRIVALEA MOŞTENI, com.; Nr. 60; a. La Blidaru; b. Cercetări de
suprafaţă E. Moscalu, 1979; c. Aşezare de tip tell, situată la marginea comunei, pe
malul drept al râului Teleorman. Latura de est este sclldatll de apele bălţii satului, iar
pe celelalte laturi terenul este mlăştinos, accesul pe aşezare fiind imposibil de realizat
primăvara şi toamna. Tell-ul are o formll rotundă, cu diametrul de 40 m şi înălţimea de
3 m; d. Numeroase fragmente ceramice se află în colecţia şcolii din localitate, altele la
MJT, nr. inv. 12258; e. Moscalu 1979a, p. 396; Spiru 1996, p. 60.
TROIANUL, com.; Nr. 61; a. Măgura Mică; b. Cercetări de suprafaţă I.
Spiru; c. La sud de localitate, la circa 60 m de şoseaua Troianul-Urlui, în lunca pârâului
Urlui, se află o aşez.are de tip teii, de formă rotundă, cu diametrul de 30 m; e. Spiru
1959, p. 696; Spiru 1996, p. 58.
ŢIGĂNEŞTI, com.; Nr. 62; a. Gorgan; b. Cercetări de suprafaţă C. Bolliac,
1869; Săpături D. C. Butculescu, 1872; cercetări de suprafaţă I. Spiru, 1959, 14 iulie
1983; c. Aşezare de tip teii, situată pe malul stâng al râului Vedea, pe terasi\, în partea
de nord-est a localităţii. Tell-ul are diametrul de peste l 00 m şi înălţimea de circa 12 m.
Gorganul de la Ţigăneşti este mai bine cunoscut în literatura de specialitate sub
numele de Măgura Calomfirescu, nume împrumutat de la moşia pe care se afla; d.
Numeroase fragmente ceramice din cercetările de suprafaţă efectuate de I. Spiru se
află la MJT, nr. inv. 3791-3832; 8919-8933; e. Georgescu 1897, p. 119; Spiru 1969, p.
159; Spiru 1996, p. 59, 79, nr. 12.
UDENI, sat, com. Sirbeni; Nr. 63; a. Măgura din Luncă; b. Cercetări de
suprafaţă C. Beda, 1975; c. Aşezare de tip teii situată în lunca pârâului Jimev; e. Spiru
1996,p.54,60,81,nr. 72.
VÂNĂTORI, sat, com. Lisa; Nr. 64; a. Măgura Cocorilor; b. Cercetări de
suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare situată în lunca Dunării, la nord de sat; e. Spiru 1996, p.
41, 81, nr. 74.
VIT ĂNEŞTI, com.; Nr. 65; a. Măgurice; b. Săpături sistematice R.
Andreescu, 1993-2001; c. Aşezare de tip teii, situată în lunca râului Teleorman, pe
partea stingă. Teii-ul este plasat la sud-vest de comună, în imediata vecinătate. Acesta
are dimensiunile platformei de 45x40 m şi înălţimea de 5-6 m. Săpăturile arheologice
au scos la lumină resturile arse şi nearse ale unor locuinţe de suprafaţll, vetre, gropi
menajere. Materialele arheologice descoperite atât în complexe cât şi în strat sunt în
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cantitate marc şi diversificate tipologic: vase şi fragmente ceramice, statuete de lut ars,
vârfuri de săgeată de silex, lame, dăltiţe, săpăligi de corn, strApungătoare, ace, cârlige
de undiţă, dăltiţă de cupru etc. Lângă L 5/97 a apărut un fragment ceramic pictat cu
aur, fiind primul de acest fel descoperit la nord de Dunăre. Ceramica descoperită în
urma săpăturilor arheologice se încadrează în fazele Gwnelniţa A2 şi B 1. La mai puţin
de 50 m de tell, spre S, se află o altă locuire gumelniţeană (VitAneşti II), plasată într-o
zonă mai ridicată. Sondajele din 1999-2001 (25xl m şi 10x8 m) au scos la lumină
fragmente ceramice şi chirpici de la trei construcţii. Fragmentele ceramice aparţin fazei
Gwnelniţa B l. La circa l km S de cele două locuiri gumelniţene, a fost descoperită
în 200 l o a treia locuire aparţinând aceleiaşi culturi (VitAneşti III); d. Materialele
descoperite se află la MJT; e. Andreescu 1994, p. 72; Andreescu 1995, p. 100;
Andreescu 1996, p. 136; Andreescu 1998, p. 85-86: Andreescu 2000, p. 113;
Andreescu 2002, p. 197-198.
VOEVODA, sat, com. Furculeşti; Nr. 66; a. Măgura din Islaz; b. Cercetări
de suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare de tip tell situată în islazul satului; e. Spiru 1996, p. 80,
nr. 30.
ZÂMBREASCA, com.; Nr. 67; a. Mligura din Sat; b. Sondaje H.
Dumitrescu, 1947; c. Aşezare de tip teii, situată în vâlceaua Grame, având dimensiunile
de SO X 40 m şi înălţimea de 3-4 m; e. Spiru 1959, p. 705; Spiru 1996, p. 63, 81, nr. 61.
ZIMNICELE, sat, sub. Zimnicea; Nr. 68; a. Jianca; b. Cercetări de suprafaţă
I. Spiru; c. Aşezare de tip tell; e. Spiru 1996, p. 19, 63, 81, nr. 77.
ZLOTEŞTI, sat, com. TitArAştii de Jos; Nr. 69; a. Măgura din Luncă; b.
Cercetări de suprafaţă R. Andreescu; c. Aşezare situatll pe malul drept al râului
Teleorman, la baza terasei, distrusă de localnici; e. Spiru 1996. p. 59.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XI , 2002

„.

I
CERCETĂRI ~RHEOLOGICE PE V ALEA DÂMBOVNICULUI
DRAGOŞ MĂNDEscu·

I.

ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC ZIDURI,
COM. MOZĂCENI, JUD. ARGEŞ

Comuna Mozăceni se află situată în extremitatea sud-estică a judeţului Argeş,
la 50 km de Piteşti. Pe islazul satului Ziduri, la aproximativ 1,5 km nord-vest de vatra
satului, în punctul „Măgura" (fig. 1) se află un tell care are astăzi un diametru maxim
de 45 m şi o înălţime maximă, în zona central-vestică, de 2 m (fig. 2). Se află situat
chiar în lunca plată a Dâmbovnicului 1, râu care curge tă 400 m vest, şi este înconjurat
""· 1 ~'<'\.V„~
de o terasă înaltă (promontoriu) '
atât la nord (200 m distanţă),
dar mult mai aproape la est
(doar 10-15 m). . c
„
În perioada 20 august 6 septembrie 2001 am continuat
a1c1
săpăturile
arheologice
începute cu lin an înainte printrun sondaj arheologic . În
campania 2001 s-a intenţionat
observarea situaţiei arheologice
din teiiul· de · la 'Ziduri prin
săparea unor suprafeţe mai .
mari. Astfel, au fost executate
două suprafeţe în zona central~
estică a tellului, adiacente la
S 1/2000; la sud şi la vest de
Fig. I. Harta văii Dâmbovntcului ·în zona
Prima
suprafaţă
aceasta.
Negraşi-Mozăceni. (• - Ziduri. ,, „Măgura";
alcătuită din .secţiunile S2 şi S3
Negraşi, „Fântâna Ilinii").
·1r,

+-

Muzeul Judeţean Argeş

1

Piteşti

,

Affi optat pentru ortografierea consacrată. După alte opinii etimologice, numele

râului provine de la planta

meliferă drAmbOvnic (Melitlis melissophyllum l .) şi nu de la cuvântul slav „dlbi" "'stejar. Cf. I. Nania, A fost
satul romdnesc o fortificaţie militară prcvăzuttJ cu şanţuri de apărare?, în ,,Argcssis. Studii şi Comunicări ,

Muzeul Judeţean Argeş", X, 2001 , p. 75, nota 20.
r
2
D. Mlndescu, Teliu/ giJmelniţean de la Ziduri (com. Mozăcen~ jud. Argeş), Îl,1 „Argessis. Stugii şi
Comuniclri, Muzeul Judeţean Argeş", X, 2.001 , p. 7-19.
.
-
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Fig. 2. Tel/ul de la Ziduri - plan de situaţie, cu suprafeţele săpate in 2000 (S /)
2001 (S li, S /11, SIV).
'

şi

cu un martor între ele a avut dimensiunile de 5 x 6 m, i{U' cea de-a dc;ma suprafaţă (S 4)
a măsurat 3 x 4 m (fig. ).
Observarea stratigrafiei a ~onfirmat rezultatele ~bţinute în campania din anul
2000: tellul are şase straturi de cultură, primele trei aparţinând fazei Gumelniţa A2 (un
aspect tardiv), iar celelalte trei (cele superioare) marcând o intensă locuire Gumelniţa
BI . Succesiunea straturilor se prezintă astfel, de sus în jos (fig. 3):
strat vegetal actual, cu o grosime de până la 18 cm; „
strat cenuşiu cu puternice urme de incendiere, cu o gÎ'osime între 50 şi 85 cm
(Gumelniţa BI);
strat galben -cenuşos, şi a~esta prezentând urme de arsură, cu grosimea de 40-50
cm (Gumelniţa BI);
strat galben-vineţiu, cu grosimea variind între 25 şi 50 cm (Gumelniţa B 1);
strat gălbui cu aspect nisipos şi cu mici concreţiuni calcaroase, cu grosimea variind
între 20 şi 50 cm (Gumelniţa A2);
strat negru, cu grosimea între 20-45 cm, cu slabe urme de locuire (Gumelniţa A2);
strat vineţiu cu pigment galben, cu grosimea între 20 şi 40 cm (Gumelniţa A2);
1
sol steril - începe la adâncimea de 2,50 - 2,80 m.
•
Rezultatul principal al campaniei din anul 200 l a fost dezvelirea totală sau
parţială a patru locuinţe de suprafaţă, construite în tehnica obişnuită, cu podina d}n lut
bine bătătorit şi cu pereţii din împletitură de nuiele între pari de lemn, peste care s-a
https://biblioteca-digitala.ro
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aplicat lipituri (pomosteală) de lut amestecat cu paie şi cu pleavă. Doull dintre cele
patru locuinţe aparţin fazei Gumelniţa A2 iar celelalte două fazei Gumelniţa B 1,
acestea din urm! fiind distruse printr-un incendiu de proporţii care, de altfel, a pus
capăt definitiv locuirii eneolitice de la Ziduri. În cele ce urmeaz.I prezentăm locuinţele
în ordinea descoperirii lor.

t::=::=-•

O

0,5

1m

:l11111nL

„

sol actual

+' ""

f" ...+

T

+ ; t- • galben mlrunt

•. '.·.··.:·:.:': ·~ • cenuaiu

~-negru

~
""'~

~ • vinetlu cu

• galben-QnUSOS

111111111 · galben-vlnetlu

pigment galben

,11111 llll!

·stern

Fig. 3. Ziduri. Profilul nordic al secţiunii S lll 12001.

Locuinţa l (fig. 4) a fost descoperită în ultimul nivel de locuire (Gumelniţa
B 1), în cadrul secţiunilor S 1/2000, 82/200 I şi S3/200 I, aproximativ 1/4 din suprafaţa
sa rămânând necercetatl.' Locuinţa este dreptunghiulară în plan, cu latw"ile lungi la est
şi la vest şi se remarci prin dimensiunile sale mari: 6,3 x 4, I m. Nu au fost surprinse în
săpătură decât patru gropi de pari (două la colţul sud-vestic, una în jumătatea sudică şi
alta în marginea intrării). Podina din lut bătătorit avea o grosime maximă de 15 cm.
Pereţii erau prăbuşiţi spre interior, grosimea stratului de chirpici fiind de maxim 35 cm.
Intrarea se afla pe latura lung! dinspre vest şi avea o deschidere de I, 6 m. In interior,
opus intrlrii, în zona central - estică a locuinţei se afla o vatrl circulară, cu diametrul
maxim de 70 cm. Inventarul recuperat se compune din: 10 unelte de silex (fig. 9), o
dăltiţ! de mână din rocă roşcat!, un vas as/cos întreg şi multe fragmente ceramice
neîntregibile, precum şi o râşniţ! dintr-o piatră mare de râu. Majoritatea pieselor de
inventar erau dispuse în zona de nord-vest a locuinţei, cu excepţia râşniţei găsită
aproape de colţul sud-vestic.
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Fig. 4. Ziduri 2000-2001 . locuinţa 1 - plan şi profil.
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Locuinţa

2 (fig, 5) se afla tot în ultimul nivel de locuire (Gumelniţa B l ),
secţiunile SI/2000, S2/2001 şi S4/2001. Era foarte aproape de
locuinţa I, la vest de aceasta, spaţiul dintre ele fiind de doar 60 cm. Este
dreptunghiulară în plan, cu laturile lungi la nord şi la sud, însă dimensiunile sunt mai
modeste: 4,2 x 3 m. Deşi face parte tot din categoria locuinţelor de suprafaţă, locuinţa 2
era uşor adâncită, în special în partea de vest, cu maxim 70 cm de la nivelul de călcare
corespunz.ător. Intrarea a fost localizată pe latura lungă dinspre sud şi avea o deschidere
de 50 cm. Pe laturile de sud şi de est erau vizibile cinci gropî de pari. Vatra se afla în
interior, în apropierea peretelui sudic, în stânga intrării, cu diametrul de 85 x 60 cm.
Inventarul era grupat, în general, în jumătatea de est a locuinţei şi se compunea din:
şase piese de silex la care se adaugă încă una găsită în apropierea intrării (fig. 10/2-5),
un mic cilindru de lut (phalus?), un vas miniatural, două greutăţi pentru războiul de
ţesut, o lamă de cupru (fig. 10/1) şi fragmente ceramice (fig. 11).
cercetată

în întregime în

B

A

N

.·O. <IO
· 0, 3$

g :.·

A

-o,s.

.V·:„·: -·

· O, IO

o,s

1 III

·0,10

Fig. 5. Ziduri 2000-2001 . Locuinţa 2 - plan şi profil.
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Fig. 6. Ziduri 2000-2001. Locuinţa 3 - plan şi profil.
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Locuinţa 3 (fig. 6) a fost descoperit! în întregime tn secţiunile SI/2000 şi
S2/200 I, în cel de-al doilea nivel de locuire (Gumelilifa A2 tardiv). ESte
dreptunghiulari în plan, cu latlirile lungi la est şi la vest, cu dimensiunile de 3,2 x 2,2
m. în privinţa amenajarii acestei locuinţe, s-a putut observa faptul ci înainte de
construirea podinii din lut bine bltltorit, pe nivelul de cllcare corespunzltor a fost
întins un strat subţire de pietriş mlnmt care la descoperire dldea impresia ci face corp
comun cu podina. Pe traseul pereţilor s-au evidenţiat cinci gropi de pari. Intrarea nu a
fost glsitl, însă probabil ca se afla pe latura de nord,· unde a fost observata o uşoară
discontinuitate a stratului de chirpici prlbuşiţi. Vatra era lipita de mijlocul peretelui
estic, circulari, cu diametrul de 1, 15 m. în imediata apropiere a vetrei, la sud de ea au
fost glsite un os de animal şi o r!şniţl dintr-o piatră mare de rlu. La vest de vatră era
amenajat.I o platforma de pietre. Inventarul era grupat mai ales în zona sudic! a
locuinţei: doua unelte de silex, trei strtchini din care una întregibila şi un corn de cerb.
În exteriorul locuinţei, la doar 25 cm de colţul slu de sud-vest a fost glsitl o săpăliga
din corn, cu gaura rectangulari pentru înmlnuşare (fig. 8).
Locuinţa 4 (fig. 7) nu a
putut fi dezvelit! în totalitate
·1,11
datorita adAocimii mari la care se
afla (- 1,85 I - 2,25 m). A fost
N
cercetata tn S3/2001 şi tn
martorul dintre 8212001 şi
S3/2001. Aceasta locuinţA face
parte din cel de-al treilea nivel de
locuire (Gumelniţa A2 tardiv).
o
M
·1,12
Era tot o locuinţA de suprafaţl, cu
podina uşor adAncitA (20 cm) tn
A
~
•
~ a
nivelul
inferior.
Inventarul,
„
„ ... ... •
-·+.._„.,..~.„.
descoperit tn colţul sud-estic al
secţiunii SJ/2001, se compune
din trei rtzuitoare de silex şi o
suii de cupru (fig 12).
Fig. 7. Ztdurt 2001. Locuinţa 4.
Lltre piesele descoperite tn campania 2001, se remarca o figurina
antropomorfl (fig. 13) din nivelul Gumelniţa BI. Este realizată din lut de culoare
roşcata cu pietricele mlrunte tn pasta şi redi doar capul şi gâtul personajului. Ochii nu
sunt marcaţi, iar dintre detaliile feţei doar fosele Illl2'Ble sunt evidenţiate prin cite o
incizie, precum şi gura, sub forma unei deschideri circulare ce comunici cu interiorul
gol al piesei. Blrbia este proeminenta. La partea inferioara, gltul este prevazut cu o
proeminenţi ce avea rolul fntlririi fixArii acestei figurine tntr-un suport (corpul?). Acest
tip de figurina antropomorfi nu este tntAlnit deocamdatl în spaţiul nostru3 ; o buni
analogie am tntAlnit-o, totuşi, lntr-o reprezentare figurata antropomor:tl din tellul
eneolitic de la Goliamo Deltchevo (Vama, Bulgaria}'.

A

,„

:.:am=

1

S. Marinescu-Btlcu, B. Ionescu, Catalogul 1e11lplVl'llor 1rwolUlu din Mll#UI raional Olt.nlJa. Sibiu, 1967;
E. Comşa, Flgurlnak antropomorfa din epoca neolltlc4 pe INlloriwl Romdnlsl, Bueurcşti. l 99S.
~ Slpllluri H. Todorova, 1968-1970. ExpoziJia pcnnancntl a Mimului Arheologic Vama (vizitl pcnonala, 4
decembrie 2001).
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ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC NEGRAŞI,
COM. NEGRAŞI, JUD. ARGEŞs

La 45 km sud-est de Piteşti se află comuna Negraşi alcătuită din satele:
Bârlogu, Moz.acu, Negraşi şi Buta. La 2 km nord de limitele datului Negraşi, pe izlaz,
la 1,3 km vest-nord-vest de rezervaţia naturală „Poiana Narciselor'', pe stânga râului
Dâmbovnic, este situat punctul numit .~Fântâna Ilinii" (fig. 1). Aici terenul are fonna
unei terase naturale, expuse soarelui, învecinându-se la sud-vest cu lunca plată şi joasă
a Dâmbovnicului. La doar 1 km est-sud-est de punctul „Fântâna Ilinii" este bine marcat
în teren traseul Brazdei lui Novac de nord. Pe acest platou, în anii 1963-1965, prin
cercetări de suprafaţă, prof. Ion Nania descoperise o fusaiolă şi mai multe fragmente
ceramice la mână şi la roată, cenuşii în cea mai mare parte, de certă factură ChiliaMilitari. în ultimii ani am realiz.at aici mai multe periegheze6 în urma cărora am putut
constata că fragmentele ceramice de tip Chilia-Militari se întâlnesc pe întreg platoul,
însă cu o concentrare mai mare spre limita sa de est-sud-est.
în această zonă, în perioada 25 septembrie - 5 octombrie 2001, Muzeul
Judeţean Argeş a efectuat un sondaj arheologic. A fost trasat un şanţ cu dimensiunile
15 x 2 m, orientat nord-est - sud-vest, în marginea de est-sud-est a teraSei, la 62 m vestnord-vest de centrul ,,măgurii" din apropiere (un teii gumelniţean necercetat încă).
S-a stabilit în urma rezultatelor sondajului că în acest punct a existat o aşezare
a dacilor liberi - cultura Chilia-Militari (sec. II-IV p.Chr.), cu un singur şi nu foarte
consistent nivel de l0cuire care suprapune un superficial nivel de locuire eneolitică
(cultura Gumelniţa).
Stratigrafia se prezintă astfel (fig. 14):
- sol actual, cenuşiu (O - 18 cm);
- strat negru, Chilia-Militari (-18 - 40 I 50 cm);

o

2m

-

-----Na
_„...

Fii{. 14. Nef{Nlşi. Profilul nordic al secţiunii 2000 ({raf{mentar).
' Această se<:fiune a articolului a fost prezentată de subsemnatul sub forma unei comunicări la Muzeul
Municipiului Bucureşti, la 18 octombrie 200 I, în cadrul proiectului cultural „Muntenia tn ·secolele li-IV
p.Chr.". O versiune în limba englez! va aplrea 1n volumul sesiunii de comunicări „Muntenia în sec. li-IV p.
Chr.".
6
Mulţumesc d-lui prof. Ion Nania care a avut bunllvoinla de a-mi semnala acest pu~ct şi de a ml conduce pe
teren.
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- strat albicios-gălbui, Gumelniţa (- 50 - 60 cm);
- pământ viu, pietriş amestecat cu lut galben, foarte dur şi compact (începe la
adâncimea de - 55 I - 60 cm).
· Stratul de cultură Gumelniţa este foarte subţire (,:loar I O- I 5 cm), însă destul de
uşor de observat prin culoarea sa deschisă şi trebuie pus, fără îndoială, în legătură
directă cu tellul din apropiere („Măgura Căluşarilor"). Materialul recoltat, constând în
fragmente ceramice şi câteva unelte de silex - răzuitoare, vârfuri, burine - permite
încadrarea locuirii gumelniţene de la „Fântâna Ilinii" în faza Gumelniţa BI.
Fragmentele ceramice au o culoare brun-roşcată şi fac parte, în majoritate, din specia
grosieră, cu multe impurităţi în pastă (pleavă, nisip, pietricele mărunte). Se remarcă un
fragment de la un ca.pac cu apucătoarea în formă de locuinţă, model cu origini în
plastica culturii Boian .
Stratul de cultură Chilia-Militari nu este consistent, având, în medie, o grosime
de 25-30 cm. Mai mult, partea sa superioară a fost deranjată de arăturile care, deşi rare,
au „reuşit" să fărâmiţeze foarte mult materialul ceramic.
Ceramica descoperită este cea de obicei întâlnită în staţiunile Chilia-Militari:
la roată în cea mai mare parte, dar şi la mână, distingându-se net cea de culoare
cenuşie, fără a lipsi nici speciile brun-gălbuie şi cărămizie. Fragmentele provin de la
următoarele categorii ceramice: căni, ceşti, castroane, străchini, capace, vase de
provizii. Au fost găsite şi multe fragmente gălbui-roşcate, la roată, .din pastă fină, unele
cu caneluri circulare paralele pe interior, provenind de la amfore romane „piriforme",
de tip I b (după Gh. Bichir}, datate în sec. III p. Chr. 8 •
Cea mai importantă descoperire o reprezintă locuinţa din capătul de nord-est al
secţiunii (fig. 15). Este orientată nord-sud, de formă dreptunghiulară în plan, cu laturile

o
Fig. I 5.

Negraşi.

1

2m

Planul locuinţei J.

de 2,3 m şi 1,5 m (a fost desfăcută doar pe jumătate). Este uşor adâncită în pământul
viu (20 cm) străpungând şi depunerea subţire eneolitică. Pe latura lungă (cea de sud) a
Ministerul Culturii şi Muzeul Dunll.rii de Jos, Civilizaţia Boian pe teritoriu/ României, calalog de expoziţie,
1999, p. 29, nr. cat. 66, 68, 70 şi fig de la p. 43.
• G. B1chir. Geto-dacii din Muntenia în epoca romana, Biblioteca de Arheologie 43, Bucureşti, 1984, p. 39.
7

Călăraşi,
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o singură groapă de par, în care se mai păstra încă rămăşiţe din lemnul de
tare (stejar, probabil). Podeaua era din pământ simplu, bătătorit, t"ără lutuială sau
arderi succesive, iar pereţii probabil din nuiele împletite, t"ără pomosteală, fragmentele
de chirpici fiind extrem de mărunte şi de reduse cantitativ. Deoarece nu am găsit nici
cea mai mică urmă de incendiere, considerăm că această locuinţă, ca şi întreaga aşezare
dealtfel, a fost părăsită din alte cauze decât cele violente.
în interiorul- locuinţei au fost descoperite nu mai puţin de şapte greutăţi de lut
ars pentru războiul vertical de ţesut, la adâncimea de 50-57 cm, iar în imediata
apropiere a limitelor acesteia au apărut încă două greutăţi întregi şi două fragmentare,
în total deci 11 piese. Acestea sunt de formă piramidală, din lut amestecat cu nisip şi
pietricele mărunte, arse oxidant, căpătând un aspect poros. Au numeroase analogii în
spaţiul cultural Militari-Chilia, la: Mătăsaru, Udeni, Coloneşti-Mărunţei, Bucov9 •
Greutăţile pentru războiul vertical de ţesut ce apar în siturile culturii dacilor liberi din
Muntenia continuă în timp tradiţia acestor ustensile casnice din cultura: geto-dacică
clasică, deci din perioada preromană. Pentru sec. II a. Chr. - Ip. Chr., greutăţile din lut
ars piramidale sau conice pentru războiul de ţesut apar în multe aşezări geto-dacice,
10
11
12
cum sunt cele de la: Sprâncenata , Grădiştea Gud. Brăila) şi Căpâlna •
Datarea în secolul
p. Chr. a
aşezării Militari-Chilia de la Negraşi la
·viitra
care ne îndeamnă fragmentele ceramice
descoperite, în special cele de amfore
romane, este întărită de un denar roman
~vumlnlatunll
.·n·--:. -allu
imperial descoperit întâmplător în
Î
punctul „Fântâna Ilinii": Geta (Publius
~. rtanltl pl.wtrl
gl'<l9pl de par
Septimius Severus Geta), Roma, data
199-202 p. Chr., Aş .• Greut. 3,10 g.,
\~
• letm .carbonlzat
1
•
Diam. 19 x 19,3 mm •
·~ph•tforml pllllrt
Deşi nu se evidenţiază prin
spectaclilozitate ori prin varietatea şi
~:{/; ·dlltlti
~· : ·1141•nlnal
abundenţa
materialului
descoperit,
aşezarea dacilor liberi de la .Negraşi greutllte
·corn c:ertJ
„Fântâna Ilinii" contribuie Ia. sporirea
·suii cupru
~ • slplllgl corn
cunoştinţelor relative la aceste aşezări
din imediata apropiere a Brazdei lui
Novac de nord, precum şi la
Fig. 18. Legendl
·ladcupn1
îmbogăţirea repertoriului siturilor de tip
Chilia-Militari din Muntenia.
fost

surprinsă

esenţă

m

- .·podini
I.
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e·.
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• Ibidem„ p. 28, pi. 35/10.
'
"·
1
° C. Preda, Geto-dacii din bazinul Qltului iriferior. Dava de la Sprâncenata, Biblioteca de arheologie 47,
Bucureşti, 1986, p. 67, pi. SS/6,8-9, ·
.
11
V. Strbu, Dava getlciJ de la GriJdiştea, jud. Brl1ila, Biblioteca lstros 12, Brăila, 1996, p. 97, fig. 52111.
11
I. Glodariu, V. Moga, Cetatea daclciJ de la CiJpdltÎa, Bl!cureşti, 1989, p. 93, fig. 73/35.
13
l. Nania, R. Maschio, Monede romane imperiale descoperite pe feritoriul comunei Mozliceni, comunicare
la a 32-a ediţie a sesiunii anuale de cornuniclri ştiinţifice Ecosinteze şi etnoslnteze carpfilline, Muzeul
Judeţean Argeş, Piteşti, 2-3 noiembrie 200 I. Moneda a fost descoperită în anul 195 l de elitre lociilnicul Stan
B. Joiţa şi se aflli Jn colecţia particulari I. Nania.
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES
ON THE V ALLEY OF DÂMBOVNIC RIVER
Abstract
The second researches campaign at aeneolitbic teii at Ziduri (2001), in tbe
South-Eastern part of Argeş county, was, fmally, ending with the discovery of four
hovel, all of them belonging from Gumelniţa 82 and A I layer, with an typical rich
inventory: flint, antler, rock and cooper tools and utensils, pottery and anthropomorphic
figurine in clay, from an rather-known type. Probably tbese hovels was intentionally
burned off, and a general fire disaster brought the end of living at the teii of Ziduri,
sometime in the second half ofthe 4"' millennium BC.
At 45 km soutbeast from Piteşti is placed Negraşi commune. On the pasture of
the Negraşi village, in the place call „Fântâna Ilinii", the Argeş County Museum have
been executed an archaeological soundage. lt have been discovered a free Dacians
settlement, Chilia-Militari type, of a single layer, dated in the 3•d century AD. Close by
autochthonous pottery, is well-represented fragmentai Roman amphorae. The most
important discovery is a hovel with eleven loom's weight.

Explanations of the figures:
Fig. l. Map ofthe Dâmbovnic Valley in the Negraşi-Mozăceni zone.
Fig. 2. Teii of Ziduri - topographical recording, with the areas dug up in 2000 year (S I)
and 2001 (S II, S III, S IV).
Fig. 3. Ziduri. The northern profite of S 111/200 l section.
Fig. 4. Ziduri 2000-200 I. Hovel 1 - plane and profile.
Fig. 5. Ziduri 2000-2001. Hovel 2 - plane and profite.
Fig. 6. Ziduri 2000-200 I. Hovel 3 - plane and profile.
Fig. 7. Ziduri 200 l. Hovel 4 - plane and profile.
Fig. 8. Ziduri. Hovel 3. Antler hoe.
Fig. 9. Ziduri. Hovel 1. Flint tools.
Fig. 10. Ziduri. Hovel 2. l Cooper blade; 2,4-5 Flint tools; 3 Flint arrowhead.
Fig. 11. Ziduri. Hovel 2. Fragmentai pottery, before the restoration process.
Fig. 12. Ziduri. Hovel 4. 1. Copper piercer; 2-4 Flint tools.
Fig. 13. Ziduri. Gumelniţa BI levei. Anthropomorphic figurine (clay).
Fig. 14. Negraşi. Northem profile of section 2000 (fragmentai).
Fig. 15. Negraşi. Plane ofthe hovel 1.
Fig. 16. Key of illustrations.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

O NOUĂ DESCOPERIRE APARŢINÂND CULTURII COŢOFENI ÎN
NORD-VESTUL MUNTENIEI LA COTMEANA (ARGEŞ)
CONSTANTIN AUGUSTUS BĂRBULEscu·
Cotmeana este unul din principalii afluenţi ai râului Vedea, formându-şi cursul
chiar pe teritoriul satului care-i poartă numele, lângă linia de contact dintre Subcarpaţii
Getici şi Piemontul Cotmeana, în zona deluroasă din nord-vestul Munteniei.
Piemontul Cotmeana cuprinde îndeosebi pietrişuri asociate sau intercalate cu
nisipuri. Cele mai multe complexe litologice aparţin Villafrachianului, cunoscute şi sub
denumirea de „pietrişuri de Cândeşti" 1 .
Aşezarea de la Cotmeana este cunoscută mai ales datorit! săpăturilor
arheologice făcute în incinta complexului arhitectural al bisericii de mânăstire de aici 2 •
Aceasta suscita. încă vii controverse în privinţa datArii şi stilului arhitectural, unic în
Ţara Românească, dar cu influenţe clare sud-balcanice, sârbeşti şi bulgAreşti3. Apare
pentru prima dată într-un document din 1388, mai 20, al lui Mircea Basarab Voevod,
4
alături de mânăstirea Cozia al cArei metoh era • Considerata. mult anterioară domniei
lui Mircea Basarab, specialiştii merg cu presupunerile chiar până la sfârşitul secolului
XIII 5 sau pânii la Vladislav Vlaicu, cu care începe pomelnicul mânăstirii 6 •
Din punct de vedere istoric este clar până acum că aşezarea de Ia Cotmeana
este interesantă mai ales pentru perioada evului mediu, cu toate acestea mai mult
întâmplător în ultimul secol de istorie al aşezArii au fost semnalate câteva obiecte de
origine preistorică - fragmente ceramice, unelte de silex şi piatrii7 - precum şi urmele
unei vetre de foc 8 ( fig. I).

•Piteşti
1
P. I. Dicu, Paleofiticul inferior în Piemontul Cotmeana şi Depresiunea Sibiu, în "SCIVA", 30, 1979, 4, p.
515.
2
.Vezi rapoartele de slpltura din anii 1956, 1959, 1993, 1999, ale Muzeului Judetean Argeş.
3
Virgil Vataşianu, Istoria artei feudale, voi. I. Bucureşti. 1959, p. 135-136; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia
arhitecturii ln MunJenla şi Oltenia, în „BCMI'', 39, 1936, 87-90, p. 129.
4
D.R.H. voi. I. Bucureşti, 1956, p. 25-28.
' Virgil Vlt.llsianu, op. cil. p. I 36.
6
Grigore Tocilescu, Raporturi asupra cdtorva mdntlstiri, schituri şi biserici din ţarlJ, Academia Rominll.
Bucureşti, 1878, p. 78-79.
7
Ibidem, p. 78-80; 1 Bamea şi N. Constanlinescu, Sondajul de la mântlstirea Cotmeana, în „Materiale şi
Cercetari Arheologice", 5, 1956, p. 668.
1
. 1. Bamea şi N. Constantinescu, op. cil. p. 668.
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Fig. I.

Măndstirea

Cotmeana. Planul săpăturilor din 1956. Sectorul A secţiunea I VatriJ neolitică. (după I. Bamea şi N. Constantine.seu)

Este ştiut ci geneza teraselor fluviatile, din această zonă, este climaticotehtonicA şi a început în Pleistocenul mediu continuându-se în Pleistocenul superior. 9
Ceea ce a dus încă din Paleolititic - care corespunde istoric perioadei geologice a
Pleistocenului - la apariţia şi dezvoltarea unor comunităţii preistorice. O zonl
deluroasă înaltl, cu un plmânt propice agriculturii, cu păduri bogate în vieţuitoare, cu
ape curgătoare numeroase - p8.raie care se varsl în râu.I Cotmeana - şi în sflrşit cu o
deosebită varietate litici de la silex la gresie. În plus valea propriu-zis! se deschide spre
Câmpia Munteniei la sud, spre Valea Oltului în vest- prin Valea Topologului- şi spre
Valea Argeşului în est- prin Valea Bascowlui.
ln perioada 1972-1975 un colectiv de specialişti a efectuat un sondaj
arheologic în zona Piemontului Cotmeana şi Depresiunea Sibiului cu scopul de a
identifica piese aparţinând Paleoliticului inferior 10• FA.când referire acum doar la Valea
Cotmenei menţionăm ci s-au identificat în talvegul râului, dar şi pe terasele din
apropiere un numlr de patruzeci şi şase de piese aparţinând Culturii de Prund 11 • Este
vorba de doulzeci cioplitoare unifaciale; doisprezece cioplitoare bifaciale, doua
poliedre, un discoid spre sferoid, un racloar, doi bifaciali, o aşchie non-Levallois, douil
aşchii Levallois, patru aşchii decorticare, un nucleu. Numărul mare de unelte, peste
cinci sute, descoperite în Piemontul Cotmeana - Valea Bascowlui, Valea Topologului,

'V. Mutihoc şi L. loncsi, Geologia României, Bucureşti, 1974, p. 471-475, 632-643; P. I. Diou, op. cil. p.
576.
10
P. I. Dicu, op cit. p. 575.
11
Ibidem, p. 585
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Valea Teleonnanului, Valea Vedea, Valea Argeşului - conferă zonei de vest-nord-vest
a Munteniei, atributul de centru principal al Paleoliticului timpuriu din România 12 •
Considerând ca suficientl prezentarea în mare a cercetărilor de la Cotmeana,
ne vom concentra atenţia asupra descoperirilor ceramice întâmplltoare din timpul unei
săpături edilitare din vara anului 200 l, descoperiri care fac şi obiectul prezentului
studiu. Fragmentele ceramice prelevate vin să completeze un capitol dedicat preistoriei
la Cotmeana şi început în mod întâmplltor, în vara anului 1887 de către Grigore
Tocilescu aflat la data acea la Cotmeana pentru un studiu asupra bisericii de mânăstire
de aici.
Se menţiona într-un raport istoric existenţa la Cotmeana în colecţia particulară
a învăţătorului Ion Tomescu a „unui topor de piatrli ordinari şi doull ciocane mici. 13
Toporul de culoare neagră, mai mare a fost găsit într-o râpll de lângă Drăguţeşti (sat
aparţinând comunei Cotmeana, n. n.) ciocanele aflate tot în apropiere, prezintă interes
pentru că deasupra găurii destinate cozii se află o scobitură cu scopul probabil de a
întării împănarea acestuia". A vând în vedere caracteristicile acestor obiecte şi ţinând
cont atât de tehnica de perforare pot fi integrate perioadei medii şi târzii a Neoliticului,
dar şi Epocii Bronzului 14 • Astfel de topoare de piatra şi silex de formll trapezoidali
prelungă, de obicei de circa 20 cm lungime sunt atestate în ariile Gumelniţa şi Salcuţa 15
dar ele apar cu precldere la începutul fazei lII a Culturii Precucuteni când se şi
16
răspândesc • Culoarea neagra a toporului şi a celor doua ciocane este specific
integrată tipului de silex „oltenesc" 17 folosit în fa.za târzie a neoliticului şi eneoliticului,
pânl la începutul epocii metalelor ca material de confecţionare a uneltelor (fig. 2). Alte
obiecte de silex sau piatrl 18 au fost descoperite cu ocazia slplturilor efectuate de Ion
Bamea şi N. Constantinescu în 1956 în curtea de incinta a mânlstirii. Tot atunci în
încercarea de a stabilii dacă absidele fac corp comun cu restul construcţiei pentru o
nouă posibilă datare 19 s-au descoperit multiple fragmente ceramice grosolane, şi o
vatră neoliticA20 •
Noile descoperiri ceramice se încadrează aceluiaşi tip descris şi de Ion Barnea
în urma cercetărilor amintite mai sus. Din punct de vedere al formei şi structurii se
observă o ceramică grosieră de culoare brun-roşcată, cu multiple urme de pietricele şi
nisip, atribute ale unei ceramici de uz comun, de o tradiţie mai veche (borcane, vase
piriforme, ornamentaţii cu barbotină, brâuri în relief, proeminenţe}2 1 specifică
aşezărilor izolate care-şi produc singure ceramica.
Presupunerile cu privire la o cronologie, fie ea şi relativă, pentru aşeurea de la
Cotmeana pot fi împinse până în faza târzie a viitoarelor culturi de tranziţie la epoca

12

Ibidem, p. 585.
Gr. Tocilescu, op. cit. p. 228.
" E. Comşa, Neoliticul pe teritoriul Romdniei, Bucureşti, 1987, p. 92.
15
lbld.m, p. 90.
16
D. Berciu, Zorile istoriei in Carpa/i şi la Dunlire, Bucureşti, 1964, p. 102.
17
E. Comşa, op. cit. p. 89.
11
P. Roman, Cultura Co/ofent, Bucureşti, 1976, p. 18: „Piesele de sileK şi de piatra deşi fn numar n:dus, nu
dispar„.
19
I. Bamca şi N. Constantinescu, op. cit. p. 666.
E Ibidem, p. 668.
11
E. Comşa, op. cit. p. 43.
IJ
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metalelor2 2 , cu precădere în aria culturii Coţofeni din prima ei fază care este şi unică
pentru zona estului Transilvaniei şi nord-vestului Munteniei 23 •
În ceramica aparţinând acestei
culturi de tranziţie se amestecă un procent
mai mare de nisip, de mică sfărâmată, de
calcar şi de scoici, aceasta fiind o
caracteristică tehnică a epocii. Suprafaţa
~_,_-,,„ .
vaselor devine aspră, atât din cauza
degresanţilor, cât şi a tendinţei generale a
epocii de a trata neglijent suprafaţa
vaselor.24 Tipul de toartă descoperit la
Cotmeana aparţine tipului B din aria
Coţofeni, în formă de ansă cornută25
(fig.3).
Fig. 2. Cotmeana - „ Valea Drăguţeşti".
Topor de piatră. (după D. Berciu)
Vatra de foc vine să certifice ca şi în
cadrul altor descoperiri caracterul stabil al
comunităţilor de tip Coţofeni şi exclude ideea că
ar fi fost vorba de o populaţie nomadă sau
seminomadă, ci mai degrabă fiind vorba de o
mişcare limitată de necesităţile economice zonale
şi de cauze fortuite 26 • În lucrarea Neoliticul pe
teritoriul României Eugen Comşa preciza că
aşezările neolitice sunt răspândite pe aproape tot
întinsul Munteniei, exce.pţie făcând până acum
zona de dealuri din nord2 • P. Roman identifică în
aria Coţofeni patru tipuri de aşezări este vorba de
aşezările de joasă altitudine din zona Dunării,
cele aflate pe terase, grinduri, apărate natural de
ape - cum pare să fie şi cazul de la Cotmeana -,
apoi aşezări pe înălţimi, boturi de deal şi în sfârşit
cele din peşteri sau altfel de adăposturi naturale 28 •
Fig. 3. Cotmeana. Fragmente ceramice Coţofeni.

21

Istoria Românilor, Bucureşti, 200 l, voi. I, p. 228: „Grupurile culturale Cernavodă 1-IH, Celei, Herculane
li, Cheile Turzii, Folteşti, Horodiştea, definite pe formă şi decorul ceramic, separă intervalul cuprins între
sf'arşitul neo-eneoliticului şi formarea primei noi culturi a epocii metalelor, blocul cultural Baden-Cofofeni".
n P. Roman, op. cit., p. 75 : „Cultura Cofofeni se încheie odată cu faza I în estul Transilvaniei şi cu aşeZările
din vestul Munteniei".
i; D. Berciu, Contribuţii la problemele neo/ilicului în România, în lumina noilor cercetări, Bucureşti , 1961 ,
p. 127 ; P. Roman, op. cil., p. 18-19.
21
P. Roman, op. cil., p. 24.
1
• ibidem, p. 77.
17
E. Comşa, op. cit. p. 41.
21
Ibidem, p. 41/128. P. Roman, op. cil. p. 14.
https://biblioteca-digitala.ro

O NOUĂ DESCOPERIRE APARŢINÂND CULTURII COŢOFENI

47

Astfel de aşez.ari sunt semnalate şi în Oltenia, în vestul şi centrul Munteniei,
ele fiind identificate pe terase joase şi vii laterale29 •
Formele de locuire sunt în funcţie de aspectul geomorfologic în care au
evoluat, în marea varietate de mediu există numeroase tipuri de aşezAri, în acelaşi timp
vom observa ţinând cont de cele trei perioade Coţofeni - determinate pe baza ceramicii
- că începând cu faz.a a doua şi pe tot parcursul faz.ei a treia se va afirma un proces de
regionalizare, când se formează între altele o variantă zonală şi în nordul Olteniei 30
- purtătoare a unor forme arhaice - variantă care va ajunge până în cel mai răsăritean
punct cunoscut până acum la est de Olt, la Retevoieşti-Argeş 31 • Un ultim aspect deloc
de neglijat este cel funerar, caracteristica principală fiind înmormântarea în tumuli 32 ,
astfel de morminte supraînălţate aflându-se şi la Cotmeana, totuşi apartenenţa lor Ia
cultura Coţofeni fiind doar de domeniul probabilităţii.
Având o arie de răspândire foarte întinsă Transilvania, Banatul, Oltenia şi
jum!Uatea vestică a Munteniei, cultura Coţofeni va da naştere în opinia lui Petre I.
Roman, biologic şi cultural nucleului principal al ramurii şi culturii tracice norddunlrene33.
Cel mai important lucru la care considerăm că s-a ajuns prin acest studiu este
integrarea aşezArii de la Cotmeana pe harta descoperirilor culturii Coţofeni din
România, în special pentru zona deluroasil din nord-vestul Munteniei silracă în astfel de
situri arheologice şi în al doilea rând stabilirea unei cronologii relative a aşezilrii, sfârşit
de eneolitic început de bronz tracic.

E. Comşa, op. cit., p. 128.
lbtthm, p. 47-49
.
11
D. Berciu. op. cit. p. 133-134.
n P. Roman, op. cit., p. 31; Istoria Românilor, I, p. 231-232.
13
P. Roman, op. cit., p. 78.
29

30
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NECROPOLA HALLSTA TTIANĂ DE LA ŢIŢEŞTI
ION NANIA

0

în toamna anului 1964, cu prilejul sApilrii şi turnării temeliei noii şcoli de opt
ani, din comuna Ţiţeşti, judeţul Argeş, s-au descoperit nişte „pardosele" din piatrl de
râu, „aşezate special", printre care se aflau oase arse şi cioburi, dar şi două văscioare de
culoare neagră, „ca nişte căniţe". Vasele au fost aduse, în noiembrie 1964, la Muzeul
Judeţean Argeş, de către învăţătorul Ioan A. Duţulescu. Erau vase din prima epocă a
fierului. întrucât, odată cu încălzirea vremii, urma să fie reluate lucrările de construire a
şcolii, în zilele de 5-8 aprilie 1965 am efectuat un sondaj arheologic 1, în interiorul
temeliei pentru sala de clasă din ~artea de sud-vest a şcolii, unde am descoperit un
turnul hallstattian de tip Ferigile, cu un diametru de aproximativ 5 m (Fig. 1),
conţinând un singur mormânt de incineraţie; văscioarele descoperite în toamnă flceau
parte dintr-un alt mormânt care, „a awt pietre mult mai puţine, aşezate într-un cerc
cam de 1,5 m diametru", după cum declarau muncitorii.
Resturile de oase calcinate, împreună cu cenuşa şi mici cărbuni, din
mormântul descoperit de noi, s-au aflat depuse într-o strachină-castron, care a servit
drept urnă şi care a fost aşezată direct pe solul antic, la 2,65 m de marginea vestică a
tumulului, 2,35 m de cea estică şi 3,45 m de cea nordică; marginea sudică a tumulului a
fost distrusă în timpul turnării fundaţiei, în toamna anului 1964, când s-au găsit şi cele
două văscioare3 , din turnului de mici dimensiuni. Lângă urna funerară, în partea sa
estică, la aproximativ 8-10 cm, s-au găsit depuse două săgeţi de tip Ferigile şi un mic
fragment din bara unei zăbale, obiecte care nu a u putut fi recuperate; fiind total
distruse de rugina., s-au „v1lr5af' în soluţia de tratare din laborator, deşi laboranta, Maria
Ştefan, nu flcuse o soluţie prea concentrată.
În centrul tumulului se afla o zonll lipsită de pietre, neacoperită, iar grosimea
maximă a mantiei din bolovani de râu era de 0,50-0,52 m; peste mantie s-a depus un
strat de lut galben, adus din malurile unei~ din vAile din apropiere, şi care umplea şi
centrul tumulului, neacoperit de pietre, şi avea o grosime maximă de 4-7 cm pe turnul
şi de 15-25 cm spre extremităţile lui. Avem, aşadar, o necropolă de tipul celor de la
Ferigile4, Tigveni5 şi Radovanu6 • Deşi mormântul de la Ţiţeşti are urna direct pe sol,
•Piteşti
1
Ion Nani&; O nouiJ descoperire arheologicii, ln „Secera şi ciocanul", Anul XV, Nr. 340S, vineri 16 aprilie
1965.
2
Raport depus de noi la muzeu tn ziua de 9 aprilie 1965.
' Recuperate de lnv. Ioan A. Duţulescu, cel care Ic-a adus la muzeu.
4
Alexandru Vulpe, Necropola halutallland de la Ferigile. Monogrqfui arheologletJ., Editura Academiei,
Bucureşti, 1967. Vezi şi: idem, Cimitir din prima epocii a flerului la Ferigile, tn „Materiale şi cercetari
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aspect întâlnit şi la Radovanu 7 , locul lipsit de mantia de pietre se afla la nord de urnă şi
nu deasupra urnei; la Radovanu, acest loc se afla deasupra oaselor calcinate, în centrul
tumululu i.

Fig. I. Turnului halstattian de la

Ţiţeşti.

Turnului era acoperit de un strat aluvionar natural, gros de aproape 0,90 m,
depus în decursul celor două milenii şi jumătate; peste acest sol natural s-a cărat un
strat de pământ gros de 35-40 cm, pentru a înălţa şi nivela curtea şcolii.
arheologice", V, 1959, p. 363-372; idem, Săpăturile de la Costeşti-Ferigile, în „Materiale şi cercetări
arheologice", VI, 1959, p. 237-249; idem, Săpăturile de la Ferigile, în „Materiale şi cercetări arheologice",
Vfl, I 961 , p. 2 19-225; idem, Voprosî v sviazi s konţom rannejeleznogo veka v svete raskopok v Ferldje/e, in
„Dacia", N. S„ IV , 1960, p. 181-199.
s Aceas tă necropol ă a fost vizitată de noi în vara anului 1959 împreună cu regretatul folclorist Dumitru
Udrescu (n. 24 fe bruarie I 892) care foncţionase ca învăţător la Cepari între ai:iii 1923- 1928, când a avut
prilejul s ă descopere tumul ii de Ia Tigveni; de altfel soţia sa era din aceasta localitate. Ulterior necropola a
fost cercetată : Alexandru Vulpe, Eugenia Popescu, Date noi privind grupul Ferigile în Argeş, în „Studii şi
Comunicăr i . Muzeul Piteşti . Istori e-Şti i nţe le Naturii", I, 1968, p. 23-30.
6
Ion Nan ia, Necropola ha/Ista/liană de pe Câmpul Radovanu/ de la Curtea de Argeş, în „Studii şi
Comuni căr i. Muzeul Curtea de Argeş", IH, I 990, p. 3-21 .
7
Ibidem, p. 13.
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Avem convingerea el în jur se mai afli şi alte morminte, dar tumulii au fost
de aluviuni şi solul nivelat de mâlul clrat de puhoaiele apelor.
Teritoriul comunei Ţiţeşti a fost cercetat de noi, împreuni cu învlţAtorul Ioan
A. Duţulescu din satul Bucşeneşti, inel din decembrie 1960, flcând periegheze într-un
diametru de 12-16 km, studiind deschiderile malurilor de pe Valea Oii, Valea Berzei,
Valea Goleasca, Valea Grădinii, Valea lui Moroe, Valea Racoviţei, Valea Stânii,
Vâlcelul Fut!reasca, zona Lacului lui Bârcă ş. a. puncte; pe cele mai semnificative team revăzut în zilele de 5-8 aprilie 1965.
acoperiţi

Fig. 2. Necropola tumular6 de la

Ţiţeşti

- „Dealul M6năstirii".

În partea de sud-est a satului Bucşeneşti am descoperit o locuire din epoca
bronzului, în cAteva puncte locuiri medievale din secolele al XV-iea- al XVI-iea, iar în
apropierea MAnlstirii Valea se vedeau zidurile unei locuinţe din evul mediu.
Cea mai valoroasă descoperire a fost necropola twnulară de pe Dealul
MAnăstirii, formată din 14 twnuli, la sud de Valea Grădinii, a căror schiţă am desenat-o
în ziua de 29 decembrie 1960 (Fig. 2), împreună cu distinsul însoţitor, învăţătorul Ioan
A. Duţulescu. Un număr de 12 tumuli se află la nord de şoseaua care porneşte din
punctul „La Răscruce", din apropierea „Casei lui Bucă", spre Primăria Comunei
Ţiteşti, iar alţi doi la sud de această şosea, unul notat cu „N", spre punctul ,,La
RAscruce", iar altul, „H", spre obârşia Vilii lui Moroe; întreaga necropolă ocupă o
suprafaţă de aproximativ 3800 m2• Un numllr de opt tumuli-A-H - au diametrul de 10
m; cel mai înalt, A, are 2 m; B este înalt de 1,50 m, C de 1,20 m, iar ceilalţi cinci
(D-H), au aceeaşi înlllţime: O, 70 m. Şase măguri sunt mai mici; doar movila I are un
https://biblioteca-digitala.ro
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diametru de 8,50 m, celelalte cinci având toate 8 m diametru; toate şase au inllţimea de
0,70 m. De la turnului J, cel mai vestic, până Ia G, cel mai estic, este o distanţi de circa
98-100 m, iar de la A, cel mai nordic, şi cel mai înalt, până la H, cel mai sudic, tot cu
diametrul de I Om, dar numai de O, 70 m înAlţime, este o distanţ! de aproximativ 60 m 8 •
Toţi tumulii erau intacţi, în afară de măgura B care a fost distrus!l, în mare
parte, de către c!lutătorii de comori şi, se pare, chiar de un „arheolog" amator.
În privinţa datării credem cil această necropolă aplirţine de cea hallstattiană din
apropiere, dar nu excludem nici datarea în epoca bronzului, dovedită în zonă.
Cauze subiective au determinat neefectuarea unui sondaj arheologic, ca şi
nepublicarea acestei note la timpul potrivit; au fost necesari 37 de ani de aşteptare.

THE HALLSTAITIAN CEMETERY AT ŢIŢEŞTI
Abstract
The author present an tomb with tu.mulus belonging to Ferigile archaeological
aspect, discovered in 1964 in the construction of Ţiţeşti school's local. The commune
Ţiţeşti (Argeş county) is rich, as well, in the Bronze Age, Iron Age and Middle Age
discoveries. On the place call "Dealul Mănăstirii" (The Monastery's Hill) is located a
tumular necropolis composed by 14 tumuli, belonging to Bronze Age or Hallstattian
period.

The plate's explanation:
Fig. I. The tumular tomb at Ţiţeşti.
Fig. 2. The tumular cemetery at Ţiţeşti. - „The Monastery's Hill".

MAsuratorile sunt cele din 29 decembrie 1960; tn 1965 tumulii aveau inel aceleaşi dimensi1111i. Nu ştim cum
se mai prezintl această necropolA azi, dupl 40 de ani.

1

https://biblioteca-digitala.ro

MUZEUL JUD~N ARGEŞ
ARGESIS STUDII I COMUN/cARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

FIBULELE DE TIP IDBRID PE TERITORIUL ROMÂNIEI ŞI
REPUBLICII MOLDOVA
DRAGOŞ MĂNDEScu·
Spaţiul getic dintre Carpaţi, Balcani şi Nistru este dominat in secolele V-III
a. Chr. de fibulele de schema tracică 1 , fibula de schema Latene2 impunându-se cu
adevărat aici abia începând cu sec. li a. Chr. Allturi de aceste două mari grupe de
fibule, figureaz.ll o a treia - este adevărat, mult mai redusa numeric, dar nu lipsita de
importanţi - ce nu s-a bucurat de o atenţie speciala, binemeritata dealtfel, în literatura
de specialitate. Este vorba de fibulele de tip hibrid, denumite şi „fibule de tip hibrid
traco-celtic"3 sau, cu o formula ceva mai pretenţioasa, „fibule metisate't4.
Fibulele de tip hibrid se afli plasate tipologic între tipurile schemei tracice şi
fibulele de schema Latene. Deşi silueta acestora aminteşte de fibulele de schema
tracica, maniera de construcţie a acestora a fost „contaminat!" de schema Latene,
situaţie vizibili în primul rând din dispunerea resortului de-o parte şi de alta a capătului
arcului (resort bilateral), precum şi din frecventul pseudoresort ornamental cu care se
termina piciorul (element întâlnit la multe exemplare de schemă Latene) şi care ia locul
obişnuitului buton terminal. Evident, nu mai putem vorbi în acest caz de schema
tracica, nici mlcar de schema tracică evoluată, ci avem de a face cu un tip aparte,
distinct.
Practic, tipul hibrid de fibulll ia naştere în urma intervenţiei modelului fibulei
de schemă Latene 82 asupra tipurilor târzii ale fibulei de schema tracică - cu arcul
îngroşat, aplatizat şi cu piciorul în forml de S.
Tehnologic şi tipologic, schema tracică presupunea o construcţie extrem de
simpli: arcul subţire, îngroşat sau aplatizat este egal boltit, resortul este monospiralic,
iar piciorul, cu înllţime variabili, flrl să fie prins de arc, are trei forme: vertical,
îngroşat sau îndoit în form~ de S. Adoptarea resortului bilateral şi trecerea la tipul

• MU7.eul Judeţean Argeş Piteşti
1
V. V. Zirra, Bemerlcungen .zv den thraco-getischen Flbebi, 1n ,,Dacia, N. S.", 40-42, 1996-1998, p. 29-S3;
O. Mlndcscu, Fibula de schem4 ll'acict'J - noi puncte de vedere, ln ,,SCIVA", Sl, 2000, 1-2, p. 71-92, cu
istoricul cercellrii oomentat ti B11alizat critic.
2
Din bogata litcnllurl, ne limitam la mentionarca operelor „clasice": R. Bc:ltz-Schwerin, Dle Lateneftbeln, ln
,,ZCitschrift ftlr Ethnolo8ic", S, 1911, p. 664-963; J. Dechelcttc, Manuel d' archeologie pnhlstorique celtlque
el gal/o-roma/ne, O, 3, Paris, 1914. p. 1245-1262, fig. S33-S36.; D. Viollicr, Les sepultures dtuecond Age du
Fer surle PlateDll Suisse, Geneva, 1916, p. 28-38, pi. 1-8.
l A. D. Alexandrescu, La necropole gete de Zimnicea, în ,,DaciaK, N. s„ 24, 1980, p. 30.
'V. V. Zirra, Observaţii cuuprajlhulelor traco-getice, Jn ,,Symposia Thracologica", 7, 1989, p. 305.
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hibrid a conferit, fără îndoială, mai multi stabilitate piesei. Mai mult, se modifici şi
poziţionarea acesteia în ansamblul costumaţiei - o schimbare de modl, în ultimi
instant! - de Ia poziţionarea orizontală, cu piciorul la exterior', la una verticală, cu
resortul în jos.
Tipul hibrid se răspândeşte în întregul spaţiu al fibulei de schemll tracici.
Apariţia sa poate fi considerată o consecinţă directă a influenţei celtice în zona
balcanicii în urma „marii invazii" din 280/277 a. Chr„ influenţii activi între al doilea
sfert al secolului al III-iea a. Chr. şi pânli în ultimele decenii ale aceluiaşi secol6 .
Izvoarele istorice literare referitoare la ,,marea invazie" celtici din 280-277 sunt
îndestulătoare, şi pennit, pe alocuri, chiar tratarea subiectului în detaliu, secvenţiat7. O
serie de izvoare arheologice, mult mai reduse cantitativ însă, parte din acestea
constituind şi subiectul demersului de faţă, vin să completeze, în deplină concordanţi,
ştirile antice.
Cele mai multe fibule de tip hibrid, peste 50 (dintre care amintim.aici pe cele
10
de la: Branicevo8, Stoikite9 şi Seuthopolis ), au fost descoperite pe teritoriul actual al
11
Bulgariei • Numărul mare al acestor piese descoperite la sud de Dunăre poate fi
explicat prin existenţa în estul Thraciei, între anii 279-212, a regatului celtic de la
Tylis 12 •
În zona nord-getici, pe teritoriul actual al României şi al Republicii Moldova,
numlirul descoperirilor este mult mai mic, doar cinci:
• Măşcăuţi, r. Criuleni, Republica Moldova. Cetate getici. Bronz. L = 5,8 cmlJ.
• Poiana, jud. Galaţi. Davli geticL Bronz. L = 2,6 cm 14 •
• RAcătău,jud. Bacilu. Davl getici. Bronz. L = 3,2 cm".
16
• Tariverde, jud. Constanţa. Aşezare în teritoriul Histriei. Bronz. L = 6,2 cm •
17
• Zimnicea, jud. Teleorman. Necropola getic!. ClO M97. Bronz. L = 1,54 cm •

s D. Mllndescu, Qb3ervalioru sur le port de la fibule de schema thracique, tn .)stros", 10, 2000, p. 215.
A. D. AlexBJJdrescu,Âproposdesjlbuks 'thraas 11deZimnicea,1n "Thraco-Dacica", I, 1976, p. 140; M.
Domeradzki, Presence celte era Thrace au tMbut rM I' lpoqw helUnl.Jtlqw (IV... - IU-e sllclu av. n. I.), tn:
Acles du II-e Congrla lnternattonal de Thracologle, l. Bucun:şti, 1980, p. 463.
7
Pausanias, Perlegesis, I, 4; X, 19, 4-23; Diodor din Sicilia, Biblioteca t.rtorlctJ, XXII, 3-S, 9; Justin,
Epitoms, XXIV, 4-8. Un comentariu pe larg al izvoarelor istorice, cu bibliografia problemei, tn recentul
studiu al Margaretei Arsenescu, Izvoare literare referi/oare la expansiunea ulµlor hr .secolul al III-iea a.

6

Chr., în: Faţetele Istoriei. Existenţe, ldentitdţi, dinamici. Omagiu academicianu/ul Ştefan Ştefanescu,
Bucureşti,

2000, p. 627-644.

• Ţv. Dremsizova, Mogilniat nelvopol pri s. Branlcevo (Kolarovgrad.slco), ln "lzvestia Sofia'', 2S, 1962, p.

176, obr. 18/S.
• K. Kisjov, Trakiislci nekropol /crai s. stoiklle, Plowiivsko oblast, ln ,.Arheologia", Sofia, 31, 1989, 4, p. 17,
obr. 6 a.
10
D. Dimitrov et alii, Sevtopolls, I, Sofia, 1984, p. 176, obr. 2180.
11
M. Domaradzki, op. cil„ 1980, p. 463.
12
Polibiu, /storil, IV, 4S-46; VU, 22.
13
I. T. NiculitlSevenaîie.frakiillv VJ.Jvv. don.e„ Chişinlu, 1987, p. lOS, fig. 27/1.
M S. Teodor şi S. ŢIU, Obiecte rM port 11 podoabă din fl,fUllna gettHlaclCIJ de la Po/alla, jud. Ga/aţ~ l
Fibule, în ,,Arheologia Moldovei", 19, 1996, p. 94, nr. cat. 13, fig. 214.
" V. Clpitanu, Fibule rM tip Latine rMacoperlte fn Q/Uaretl rM lip „ dmia" dl la RiJc416u, com. Horge1tt,jud.
Bacdu, în „Carpica", 14, 1984, p. 64, fig. 1/3.
16
V. Zirra, Le probleme des Celtes dans I' espace du Bt13·Danube, ln "Thraco-Dacica", I, 1976, p. 17S·182.
17
A. D. Alexandrescu, La necropole gite de Zimnicea, tn .,Dacia", N. S„ 24, 1980, p. 30, fig. 49/1.
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După

cum se poate observa, patru din cele cinci exemplare au fost descoperite
în strat arheologic corespunzător, în mare, sec. III a. Chr. şi doar una făcea
parte dintr-un complex închis - monnântul 97 din ClO, aflată în asociere cu fibule de
aşezări,

a
I

""o I
Fig. I.Fibulele de tip hibrid din România şi Republica Moldova.
3 Poiana; 4 Răcălău; 5 Zimnicea. Toate bronz. Scări diferite.
V. Zirra, S. Teodor, V. Căpitanu, A. D. Alexandrescu)

Măşcăuţi; 2 Tariverde;
(după I. Niculiţă,
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Fig. 2.

Răspândirea fibulelor

de tip hibrid în România şi Republica Moldova.
1 Măşcăuţi; 2 Răcătău; 3 Poiana; 4 Tariverde; 5 Zimnicea.

schemă tracică de tip III 2 şi III 3a , mormânt ce poate fi datat, după cronologia
asociată a tipurilor fibulelor de schemă tracică 19 , în prima jumătate şi la mijlocul sec.
18

11
19

Ibidem, p. 30, fig. 47122-23.
O. Mlndescu, Fibula de schemă tracică-noi puncte de vedere, în „SCIVA", 51 , 2000, 1-2, p. 87-88, fig. 8.
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III a. Chr., încadrare cronologică întlritl în bunA mAsură şi de amfora de Thasos din
acelaşi complex închis 20 •
Dată fiind absenţa asocierilor, în complexele închise, dintre fibula de schemă
tracică şi fibula de schemă Latene, tipul hibrid poate fi considerdt, în esenţă, veriga de
legătură între cele două modele. Astfel, debutul impunerii schemei Latene în spaţiul
getic poate fi nuanţat prin această fază incipientă, când are loc „coruperea" schemei
tracice tradiţionale, atât de conservatoare până atunci.

THE HYBRID FIBULA TYPE ON THE TERRITORY
OF ROMANIA ANO MOLDAVIAN REPUBLIC

Abstract
Between the Thracian shape fibula and Latene sbape fibula, in the ancient
zone of the Getae (Carpatheans Mountains - Balkans Mountains - Dniester), is placed
the type of hybrid fibulae. This type was issued from the contamination of the late
types of Thracian shape fibula by the Lat~ne B2 shape fibula. The process might have
been produced starting to 280-277 - the date of „ the great Celtic invasion" in the
Balkan Peninsula and the foundation ofthe so-called „Tylis Kingdom'', somewhere on
the actual territory of Bulgaria.
On the territory of Romania and Moldavian Republic, the fibulae of hybrid
type in not so dense - only five exemplars discovered at: Măşcăuţi, Poiana, RăcăU1u,
Tari verde and Zimnicea. Ali of them might be dated in the second half and the end of
the 3'd Century BC.

Explanations of the plates:
Fig. I. The hybrid type fibula from Romania and Moldavian Republic.
2 Tariverde; 3 Poiana; 4 Răcătău; 5 Zimnicea. Ali bronze. Differents

Măşcăuţi;

scales.
Fig. 2. The hybrid type fibula diffusion area in Romania and Moldavian
Republic. I Măşcăuţi; 2 Răcătău; 3 Poiana; 4 Tariverde; 5 Zimnicea

A. D. Alexandrescu, loc. cit., fig. 37/15, detenninar~a amforei efectuata de cltrc V. Eftimie·Androncscu:
„epoque hillenistique ou un peu plus tartl'.

iu
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

CONTRIBUŢII

LA ISTORIA RELAŢIILOR POLITICE
DINTRE IMPERIUL ROMAN ŞI GETO-DACI
(EXPEDIŢIA LUI TIB. PLAUTIUS SILV ANUS AELIANUS)°
COSTIN CROITORU„
începuturile stlpânirii romane••• în Moldova au fost puse în legiiturii cu
rtzboaiele de cucerire a Daciei din timpul împilratului Traian. Astfel cronologia
stabilit! pentru complexele romane de la Barboşi a fost extinsă pentru tot arealul
cuprins între râurile Siret şi Nistru, Dunlre şi vallum Traian-Tuluceşti, cetăţuia dacică
de la Barboşi fiind considerată cea mai sudicii cucerire romanll de pe teritoriul actual al
Moldovei 1. Trebuie, însă, subliniat faptul că în antichitate nu exista sistemul
contemporan al frontierelor interstatale, aşa încât romanii trebuie să fi avut o vedere de
ansamblu a spaţiului de Ia nordul gurilor Dunării. Acest teritoriu, pe care îl vom
considera în continuare spaţiul de siguranţă al viitoarei provincii Moesia Inferior din a
doua jumAtate a secolului Ip. Chr„ apare ca o continuare firească a Dobrogei romane,
având, conform strategiei imperiale, limite naturale (ripa), în vest Prutul iar la est
Marea Neagră. Cetăţuia dacică de la Barboşi rAmâne deocamdată în afara acestui
spaţiu, fiind inclusa în prima zonii a sistemului de apiirare roman, conform clasificării
stabilite de I. Ioniţi2, care riimâne, în general, valabilă, cu observaţia c!i zonele 2, 3, şi 4
pot fi atribuite şi uneia singure. în această viziune, cele mai sudice puncte, în care este
atestat şi un nivel daco-roman fortificat aflat în uz în primele secole creştine, sunt cele
de la Orlovka (Cartal)3, Novosel'skoe4 şi Izmail~. Datil fiind poziţia strategică a acestor
• Comunicare susţinuta la simpozionul "Spada şi gloria. Dacia Inferior - o provincie romana la limita nordica
a Imperiului", Muz.eul Judeţean Argeş, 23 mai 2002.
•• Universitatea "Dunlrea de Jos" Galaţi
••• Unele infonnaţii, legate ln special de situaţia arheologici de la Orlovka, ne-au fost fumizate de cltre dl.
Valeriu Slrbu, cllruia li multumim şi pe aceasta cale pennu sprijinul acordal pc parcursul documentarii
necesare lucrarii de faţl.
1
S. Sanie, Civilizaţia roman4 la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriu/ Moldovei (sec. 111.e.n. - III e.n.),
laşi, 1981, p. 75.
2
1. Ioniţa, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi. Dacii din spaţiul est-carpatic fn secolele 11 - IV e.n„ laşi,
1982, p. 18-46.
1
Mai recent vezi: S. Sanie, La clvilisation romatne et la romani.ratton a /'est des Carpates, ln ,,ArhMold",
16, 1993, p. 145-150; idem. Unele aspeclll ale situaţiei politice şi d.mogrqfice din Dacia rthtJrileanlJ fn
perioada Domitiamu-Traianw, în voi. Din i&torla Europei romane, Oradea, 1995, p. 145-153; V. P.
Vancugov, V. Strbu, I. T. Niculiţa, V. BArcl, Cercetdri/e arheologice de aa/vare de la Orlovka-Carta/
(Ucraina) - Campania 1998, în voi. Cercet4ri arMologice Iii aria nord-tracd, III, 1999, p. 135-221; V.
BArca, V. Strbu, Daces et romalm au nord de l'embouchwe dJ4 Danube (r-llf siic/es apres J-C). Nouvelles
donnees archeo/ogiques, ln ,.ActaMN", 37, I, 2000, p. 71-81, cu bibliografia.
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puncte pentru sistemul defensiv al Moesiei, aflate pe Iimanuri fluviatile, în dreptul unor
vaduri de trecere ale Dunării, ele trebuie să fi intrat mai devreme de prima parte a
secolul II p. Chr. în atenţia strategilor romani. O astfel de realitate este atestată de
acţiunile guvernatorului Moesiei, Tiberius Plautius Silvanus Aelianus 6 , cunoscute prin
7
intermediul elogiului funerar descoperit la Ponte Lucano, în apropiere de Tibur , unul
dintre primele documente cu referire directă Ia spaţiul est-carpatic:
I. Ti(berio) Plautio M(arci) /(ilio) Ani(ensi tribu) I Silvano Aelian(o), I
pontif(ici) Soda/i Aug(ustali), I III vir(o), a(ere) a(rgento) a(auro) /(lando) f(eriundo),
q(uaestori) Ti(berii) Caesaris, I legat(o) leg(ionis) V in Germania, I pr(aetori)
ur(bano), legat(ato) et comiti Claud(ii) I Caesaris in Britannia, consuli, I proco(n)s(uli)
Asiae, legat(o) pro praet(ore) Moesiae, I II. in qua plura quam centum mi//(ia) I ex
numero Transdanuvianor(um) I ad praestanda tributa cum coniugib(us) I ac /iberis et
principibus aut regibus suis I transduxit; motum orientem Sarmatar(um) I compressit,
qumvis parte(m) magna(m) exercitus I ad expeditionem in Armeniam misisset; I ignotos
ante aut infensos p(opulo) R(omano) reges signa I Romana adoraturos in ripam, quam
tuebatur, I perduxit; regibus Bastarnarum et I Rhoxolanorum fi/ios, Dacorum
fratr(es\rum) I captos aut hostibus ereptos remisit; ab I aliquis eorum opsides accepit;
per quem pacem I provinciae et confirmavit el protulit; I Scytharum quoque regem a
Chersonensi, I quae est ultra Borustenen, opsidione summoto. I Primus ex ea provincia
magno tritici modo I annonam p(opuli) R(omani) adlevavit. III. Hunc /egatum in I in
Hispaniam ad praefectur(am) urbis remissum I senatus in praefectura triumphalibus I
ornamentis honoravit, auctore imp(eratore) I Caesare Augusto Vespasiano, verbis ex I
oratione eius q(uae) i(nfra) s(<;ripta) s(unt): I Moesiae ita praefuit, ul non debuerit in I
me differri honor triumphalium eius I ornamentorum; nisi quod latior ei I contigit mora
titulus praefecto urbis. I Hunc in eadem praefectura urbis imp(erator) Caesar I
Aug(ustus) Vespasianus iterum co(n)s(ulem) fecit.
Textul celebrei inscripţii poate fi împărţit în trei părţi distincte: I. (r. 1-8)
funcţii şi demnităţi deţinute de Tiberius Aelianus 11 ; II. (r. 9-26) acţiuni întreprinse la
nordul Dunării; III. (r. 27-37) acordarea onorurilor triumfale de către împăratul
Vespasian.
Ne vom referi în cele ce urmează asupra celei de-a doua plrţi a inscripţiei. R.
9 - .„a mutat 100 OOO de transdanubieni - dincolo de cifra destul de mare, care poate
fi totuşi exagerată, importante sunt etnicul şi zona de provenienţă a acestora. Recent, sMai recent vezi I. V. Brujako, E. Ju. Noviţkii, Grdd/4tea Novruel'skoe II (Satu Nou II) - un nou complex
tracic la Dundrea de Jos, în voi. Cerce.tt!Jri arheologice in aria nord-tracii, II, Bucureşti, 1997, p. 113-168;
V. P. Vancugov, I. V. Brujako, V. Sîrbu, I. NiculiJA, Cercetdrl/e arheologice de la Novosel'skoe - Satu Nou.
Campaniile 1997-1998, ln voi. CercetlirJ arheologice in aria rron:J-tractJ, III, Bucureşti, 1999, p. 223-278.
' Gh. I. NAstase, Bugeacul in antichitate (Contribuţie de ger>grafie fizică şi omeneasctJ), ln „Buletinul
Societalii Regale Române de Geografie'._ 60 (1936), Bucureşti, 1937, p. 147-151; P. Nicorescu, O inscripţie
a impăratului Traian glisitlJ la Cetall!a /I/bă ln ,,AARMSI", 3, 26, 1944, p. 509 şi urm.; N. Gostar, Misiunea
fui Tiberiua Pompe/anus la gurile Dunt!Jrli, ln ,,Apulum", VD, 1%8, p. 381-390; I. loniJA, op. cit., p. 34-35.
6
L. Halkin, Tiberius P/autius Aelianw, 1'gat de Mule sous N~ron, în ,,L'Antiquite Classiquc:", m, 1934, p.
4

121-161.
CIL, XIV, 3608 = ILS, 986 = Inscripliones ltaliae, IV, I, 12 =IDRE, I, 113.
1
Vezi şi CIL, X, 825 = ILS, 6385; CIL., XIV, 4216; CIL, I, 774 - ILS, 5161; P. C. Conole, R. D. Milns,
Neronian FronJler Policy in the Ba/kans: The Career of Ti. f>fauttus Silvanus, ln „Historia", 32, 1983,
7

passium.
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a remarcat, pe buni dreptate9 , faptul că ipoteza lui D. M. Pippidi 10, conform căreia cei
mutaţi dincolo de Dunlrc ar fi fost majoritar geţi, nu poate fi susţinută întrucât, în acest
caz, Aelianus şi cel care a scris elogiul, buni cunoscători ai realităţilor nord-dunărene,
i-ar fi nominalizat ca atare, aşa cum se poate vedea individualizarea clară în r. 19 Dacorumfratrum. Acelaşi raţionament fimcţioneaz.ă şi pentru cazul în care termenul ar
desemna o singură populaţie dintre cele atestate în rândurile inscripţiei (r. 18-19).
Este foarte probabil ca cei strămutaţi să fi f5cut parte tocmai din neamurile
amintite în r. 18-19, identificarea transdanubienilor cu un amalgam etnic - bastarnoroxolano I sarmato-dacic (7) 11 - ducând mai aproape de adevAr cifra de 100 OOO de
oameni. Dintre aceştia, în ceea ce priveşte locul de provenienţă al dacilor, rămânem la
părerea el nu poate fi identificat cu spaţiul Câmpiei Munteniei 12 • Adăugăm la
argumentele arheologice 13 ce relevă clar faptul el fondul etnic prezent în Muntenia,
după acţiunile lui Aelius Catus 14 , nu putea suporta un nou transfer de populaţie aşezări precum cele de la Popeşti„, Piscul Crlsani 16, Cârlomăne.şti 17 sau Grădiştea 18 , îşi
înceteazl existenţa în această perioadă - faptul că majoritatea acţiunilor relatate de
elogiul fi.merar se referă la evenimente ce au avut loc la nordul gurilor Dunării 19 , astfel
încât ar fi lipsită de sens căutarea locului de provenienţă al transdanubienilor-daci în
altă parte, fie el în Muntenia, ori, cu atit mai puţin, în Banat2°, unde eventualele urme
ale unui transfer de populaţie pot fi puse pe seama lui Lucius Tampius Flavianus21 .

9

V. Lica, The Comlng of Rome /n the Dacian World, Konstanz, 2000, p. 159-162.
D. M. Pippidi, Tlberlw Plautius Ae/ianus şi frontiera Dundri/ de Jos in sec. Ie. n., în voi. Contribuţii la
Istoria veche a Romdnier, Bucureşti, 1967, p. 305.
11
V. PArvan, Getica, o protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 104; R. Vulpe, Histoire ancienne de la
Dobrou4fa, Bucureşti, 1938, p. 124; C. Patsch, Beltrtlge zur VlJ/lrerkunde von SiJdosteuropa, V. Aus 500
Jahren vo"lJmischer u. r6miacher Geschlchte Sado.steuropas, I. Teii, Bia zur Festsetzung der RlJmer in
Transdanuvien, Viena-Leipzig, 1932, p. 165; C. Daicoviciu, ln: Istoria Romdniel, I, Bucureşti, 1960, p. 290291; Gh. Bichir, Dacii liberi din Muntenia şi reia/I/le lor cu romanii, ln „Thraco-Dacica", 2, 1981, p. 73.
12
Costin Croitoru, Cdteva consideraţii privind traseul 11 cronologia Brazdei lui Novac de nord, tn „lstros",
X, 2000, p. 116.
IJ R. Vulpe, Aşezdrl getice din Muntenia, Bucureşti, 1966, p. 16; M. Turcu, Geto-dacii din Câmpia
Munteniei, Bucureşti, 1979, p. 192; N. Conovici, Aşezdri fortificate şi centre tribale geto-dacice din
Muntenia (sec. IV l.e. n. - Ie. n.}, în „lstros", IV, 1985, p. 71-89;
14
Strabon, 7, 3, 10. D. Benca, Contribuţii la Istoria relaţiilor politice dintre Imperiul roman şi geto-daci
(expediţia lui Aelius Catus), tn ,,Apulum", XXVI, 1989, p. 147-159, tncearcl sa plaseze zona de actilDle a lui
Tiberius Aclianus tn spaţiul dintre Dunlre şi Tisa.
15
Al. Vulpe, M. GheorghiJI, Şantierul arheologic Popeşti, com. Milullleşti, jud Ilfov. Raport preliminar
asupra rezultatelor din campania anilor 1976-1977, în „Cercetlri Arheologice", III, 1979, p. 95-104; idem,
Şantierul arheologic Popeşti, com. Mllullleşll,jud. Ilfov, ln „Cercetari Arheologice", IV, 1981, p. 58-65.
16
N. Conovici, Şantieru/ arheologic Piscu CriJsanl - 1978. Raport preliminar, tn „Materiale şi Cercetari
Arheologice", XIIl, 1979, p. 143-145; N. Conovici, M. Neagu, Şan/Ierul arheologic Piscu Crărani, în
„Materiale şi Cercetari Arheologice", XV, 1983, p. 193-200.
17
M. Babeş, Probleme de la chrono/ogle de la cu/ture ~to-dace a la fum/ere desjoullles de Cdr/omdneşll, în
"Dacia", N. s„ 19, p. 125-139.
11
V. Slrbu, Dava getlctJ de la Grodiştea,jud Brllila, Brlila, 1, 1996, p. 54, 105.
19
V. Plrvan, op. cit., p. 128-129; D. Tudor, Oltenia romaruJ1, Bucureşti, 1967, p. 31; R. Vulpe, Les getes de
la rive gauche du Bas-Danube et Ies romains, în voi. Studia Thraco/oglca, Bucureşti, 1976, p. 137; S. Sanie,
Civilizaţia romanii, p. 37.
20
M. Garasanin, tn "Bcogradski Univerzitet. Zbomik Filozofiskog Fakulteta", 7, 1963, p. 53, apud D. M.
Pippidi, op. cit., p. 307, n. 67.
21
Vezi V. Lica, op. cit„ p. 166.
10
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Că din rândul populaţiilor strămutate ar fi făcut parte şi geţi din sudul
Moldovei, ar fi atestat, pe lângA regresul demografic, pus. ipotetic şi pe seama
migrArilor cAtre interiorul arcului Carpatic22 , şi de dispariţia din izvoarele de secol II p.
Chr. a unor neamuri dacice anterior atestate în zona de la nordul gurilor Dunării, cum
este cazul cotensilor şi caucoensilo?3 • Un toponim Cauca I Cauce, atestat la sud de
fluviu 24 , ar putea fi pus în legătură tocmai cu transferul neamurilor amintite.
Mutarea transdanubienilor pArea la un moment dat a nu fi fost paşnicA, aşa
cum opinau V. Pârvan 25 , C. Patsch 26 , Em. Condurachi27 , şi R. Vulpe28 , unnele de
29
distrugere prin incendiere a fortifica!iilor dacice din sudul Moldovei , de la MatAsaru3
punctul PAneşti, Barboşi şi Orlovka , susţinând contrariul. în măsura în care acceptăm.,
însă, cA acţiunile prezentate de inscripţie sunt relatate coerent, ca elemente ale unei
singure carnpanii31 , cum înclinăm sA credem, ar fi lipsită de logică politica lui Aelianus,
32
despre care s-ar presupune cA distruge aşezările dacilor de la Barboşi, Orlovka etc.,
mută populaţia, sau o parte a ei - în esenţă măsuri violente - iar ulterior restituie regilor
sau regelui dac fratele (r. l 9-20)n - o dovadă a bunelor relafii dintre părţi, sau a unui
acord ce confinnă raporturile daco-romane. lată o inadvertenţă care merită .a fi
subliniată. Atestarea unui nivel de ardere nu este urmată. de întreruperea locuirii nici la
4
Barboşi3 , nici la Orlovka35 • Cercetl.rile arheologice au dovedit, însă, faptul că, încă de
la începutul primului secol creştin, sistemele de fortificaţii ale cetăţilor de pe „Piatra
36
Cartatului" şi respectiv de pe înălţimea Tirighina au încetat sl mai funcţionez.e ,
37
aceeaşi situaţie regăsindu-se şi îri cazul altor fortificaţii din Moldova (Poiana, Brad,

V. Crişan, Aspecte prtvi~d relaţiile dacilor din estul Transilvaniei cu ţinu/urile exJra Carpatice. (.sec. ll a.
Chr. - Ip. Chr), în „lstros", X. 2000, p. 239-249.
·
..
u N. Gostar, Toponimia antict'J a Moldovei, tn „Studii şi Cercetlri Ştiinţifice. Seria Istorie-Filologic", BacAu,
1974, p. 37-42.
';
1
' CIL, Vili, 9390.
15
V. Plrvan, op. cit„ p. 104, n. I.
16
C. Patsch, op. cit., p. 165.
17
Em. Condurachi, Tlb. Plaullu.s Aellanu.s ii .str~utarea transdanubieni/or fn Moesia, tn ,,SCIV", IX, l,
1958, p. 125.
ia R. Vulpe, în voi. Studia Thracologlca, p. 139.
19
N. Gostar, Cett'Jţi dacice din Moldova, Bucureşti, 1969, p. 35-37; idem, CetlJţlle dacice din Moldova şi
cucerirea romanlJ la nordul Dunt'Jrli de Jos, în ,,Apulum", V, 1965, p. 145.
l<I Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia in epoca romant'J, Bucureşti, 1984, p. 96; I. lonitA, op. cit„ p. 30.
11
V. PArvan, op. cit„ p. 103; C. Patsch, op. cil„ p. 165; N. Gostar, V. Lica, Societatea geto-daclct'J de la
Burebi.sta la Decebal, laşi, 1984, p. SO.
.
12
N. Gostar, Jn ,,Apulum", V, 1965, p. 144-145; idem, A/lobr~. în ,,Latomus", XXVI. 4, 1967, p. 991; R. D.
Bondari, Arheologice.skie raskopki u s. Orfovlw, în ,,Arhcologiceskie issledovanija na Ukraine v 1968 godu",
lll, Kiev, 1971, p. 68; I. lonitA, op. cit., p. 30; Gh. Bichir, Geto-dacii, p. 96.
n N. Gostar, DACORVM FRATRVM în in.scripţia lui Tib. Plaullu.s Silvanu.s Aelianu.s (CIL, XJV. 3608=1LS,
986=1rucr. Ita/. IV.12.125), în „Pontica", XII. 1979, p. 37-49.
"S. Sanie, în "ArhMold", XVI, 1993, p. 145-150; idem, în voi. Din istoria Europei romane, Oradea, 1995,

ll

r·' V.145-IS3.
S1rbu, V. BArcl, Daci şi romani în sudul Bugeaculul (sec. I-III dChr.), în voi. Daci şi romani la
începutul .sec. al ll-lea d. Hr. la nordul /JIJMrli, Timişoara, 2000, p. 32, 41-42, cu bibliografia problematicii
ln discuţie.
16
Ibidem, p. 42.
17
V. Ursachi, Fortificaţii dacice dit pe valea Siretului, în "Carpica", XVW-XIX, 1986-1987, p. 33-49; S.
Teodor, Strallgrqfta .staţiunii arheologice t:k la Poiana, jud. Galaţi, în „Carpica", XVIII, I, 1992, p. 11S·124;
S. Sanie, în voi. Din istoria Europei romane, 1995, p. 150,
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RAclltău). Totodată, coroborarea diverselor fragmente de infonnaţii (cuvintele lui
Tacitus 311, care se plânge de infidelitatea dacilor, tranzitarea teritoriului dacilor de clltre
romani în drumul lor către teatrul de operaţiuni, menţinerea situaţiei fortificaţiilor încă
de la începutul secolului) par a atesta existenţa unui tratat oferit de Tiberius Aelianus
dacilor de la gurile Dunării. Care va fi fost „potentatul statal sau local" cu care
guvernatorul roman a „negociat" prevederile acordului este greu de precizat şi orice
încercare de identificare se întemeiază pe o sumă de presupuneri. lată, de exemplu, N.
Gostar39 , adept al tezei unitllţii statului dac, credea cil tratatul a fost încheiat între
Tiberius Aelianus şi regele dacilor, căruia îi înapoia:z! fratele (dacorum fratrum),
capturat de duşmanii sili. Pentru Vasile Lica40 , acest rege nu putea fi altul decât
Scoryl(). Desigur, se pune întrebarea care era raportul comunităţilor din spaţiul estcarpatic cu puterea centrală din Munţii Orllştiei ? Pe de o parte, nu vedem legătura
dintre cetăţile dacice, lipsite de fortificaţii pe tot parcursul secolului I p. Chr., de la
41
gurile Dunării, mai degrabll izolate, şi „armii.tura defensivă" de pe linia Carpaţilor a
statului dac, iar pe de altă parte, nu există dovezi care sll probeze existenţa unei
structuri politice geto-dacice izolate în sudul Bugeacului42 , însll în acest caz argumentul
de silentio este irelevant dacă avem tn vedere unnele neîntrerupte de locuire pe tot
parcursul primului secol creştin, densitatea populaţiei şi importanţa strategică a zonei.
In egală măsură trebuie avute în vedere şi alte aspecte care ar putea ajuta la clarificarea
chestiunii: 1. în ce măsură ar fi putut avea succes politica diplomatică a lui Tiberius
Aelianus în acţiunea de oprire a raidurilor sarmate, acolo unde puterea militarll a
regelui dac eşuase, şi 2. dacă nu cumva motivul prizonieratului fratelui ori surorii
regale - redat în inscrifţia de la Tibur prin sintagma dacorum fratrum - este un clişeu
4
al istoriografiei antice •
Prin prisma celor arlltate şi în actualul stadiu al cercetllrilor considerllm că
ipoteza lui N. Gostar nu mai poate fi susţinută, tn consens cu descoperirile arheologice,
fiind mai degrabă vechea variantll a lui Fr. Vollmer44, care vedea înfratres un sinonim
interpretarea: „ regibus Bastarnarum et
pentru socii, r. 18-21 primind astfel
Rhoxolanorum filios (remisit) (regibus) Dacorum fratrum captos aut hostibus ereptos
remisit, ab aliquis eorum opsides accepit („. dacilor aliaţi, Aelianus le tnapoiazll fii
captivi şi pe cei prinşi de duşmani, iar dacilor nealiaţi le cere ostatici).
în dezafectarea fortificaţiilor cu greu nu poate fi întrezaritll tactica practicată
de administraţia roman!. Prezenţa acestei realităţi încll de la începutul secolului,
impreunll cu tolerarea „ameninţllrii dacice" chiar pe malul Dunării, după ce în prealabil
fusese aplicatll politica „spaţiului de siguranţll" prin depopulare în Câmpia Dunllrii 4',
dublate de o posibilă atestare prin intermediul inscripţiei a calităţii dacilor din spaţiu

Tacitus, /11oril, 3, 46.
N. Gostar, tn "Pontica", XII, 1979, p. 37-49.
"'V. Lica, Ser/pia Dacica, Brtila, 1999, p. 105-106, n. 33.
1
' I. Glodariu, Arhitectura dacilor civiliJ 31 milllariJ (ttc. li i. e. n.-1 e. n.), Cluj-Napoca, 1983, p. 23-38.
2
' V. Slrbu, V. BArcl, op. cil., p. 47.
0
Nu este aici locul potrivit pentru o tnşiruirc a exemplelor de fraţi şi surori ai divcqilor regi, (fie cllzuti în
prizonierat la romani, în contextul unui bellum lwtum, fie eliberaţi de cltre aceştia de la alte neamuri în
contextul unei politici pacifiste) cert este ca acestea cxistl şi sunt îndeobşte cunoscute.
"Fr. VoUmcr, în .,Rhcinische Muscum", 53, 1898, p. 636-637, apudN. Gostar, ln „Pontica", XII, 1979, p.
133, n. 23.
"V. Strbu, V. BArcl, op. cil., p. 47.
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est-carpatic de aliaţi ai romanilor (fratrum
socii ?) şi ~e tranzitarea teritoriului
acestora de trupele imperiale către teatrul de operaţiuni din qst, înainte de cunoscutul
episod al adorlrii efigiilor romane, deci a ceea ce a fost interpretat ca şi un tratat oferit
„barbarilor'', ne îndeamnă să credem că acordul dintre dacii de la gurile DunArii şi
romani este ceva mai vechi, în vremea lui Aelianus fiind cel mult reînnoit.
De altfel, din ordinea în care sunt prezentate evenimentele în elogiul de la
Tibur, reies următoarele: I. (r. 15): Tiberius Silvanus Aelianus a oprit invazia dinspre
răsărit a sarmaţilor; 2. (r. 16-17): a adus regi necunoscuţi sau duşmani pe malul
Dunării, pentru a se închina în faţa steagurilor romane; 3. (r. 18-2 I): a înapoiat regilor
bastamilor, şi celor ai roxolanilor pe fiii lor ... Toate aceste etape sunt redate pentru a
justifica operaţiunea de strămutare a transdanubieni/or, astfel Aelianus porneşte în
expediţia intreprinsă în preajma teritoriilor locuite de sarmaţii răsăriteni, altfel spus a
bazelor din care aceştia îşi porneau raidurile, pentru a opri un nou atac, încă înainte de
a începe. Informaţiile despre un atac al sarmaţilor se pare că erau cunoscute şi dacilor,
în legătură cu această tentativă de invazie, oprita de Aelianus, fiind pusă şi îngroparea a
două tezaure monetare de pe cuprinsul Daciei46 , poate nu singurele. Unnarea expediţiei
este redata sugestiv: guvernatorul Moesiei aduce pe malul Dunării regi, cunoscuţi
romanilor, adică ai duşmanilor amintiţi în r. 13: motum orientem Sarmatarum şi
necunoscuţi, dintre cei atestaţi în r. 18-19: regibus Bastarnarum et Rhoxolanorum „„ pe
care îi obligă să se închine în faţa efigiilor romane. Reconstituind ceremonialul uzitat
într-o atare situaţie47 , nu-l vedem pe regele „barbar" singur între trupele imperiale ci
însoţit de supuşii săi, adică exact aşa cum a.pare în r. 11-12: „cum coniugibus I ac
/iberis et prinncibus aut regibus suis ". Totodată, faptul că aceşti regi sunt aduşi tocmai
pe malul Dunării pentru a fi supuşi jurământului de credinţA, implică în sine doua
aspecte: a) actul aducerii lor pe malul fluviului presupune prin excelenţi, o
„transmutare", întrucât aceştia puteau fi sup11şi aceluiaşi tratament la fel de bine şi în
locul lor de origine, şi b) supunerea la prestarea jurământului de credinţă se face pe
malul Dunării, în faţa teritoriului roman. înainte de a se pătrunde în Orbis romanus.
În ce măsură dacii fliceau parte dintre transdanubieni, iată o întrebare la care
numai arheologia poate oferi un răspuns elocvent. Dacă avem în vedere faptul că în
spaţiul locuit de daci nu avem atestate dislocări masive de populaţie, precum şi bunele
relaţii ce par a fi atestate între părţi, atunci numărul dacilor strămutaţi trebuie sll fi fost
destul de mic, şi în acest caz rolul jucat de ei ar putea fi acela al unor miliţii, imperios
necesare pentru supravegherea transdanubieni/or.
Motivul pentru care aceştia au fost deportaţi este explicat în r. 11- ad
praestanda tributa. Desigur că nu poate fi vorba decât despre un tribut material, obţinut
probabil din exploatarea pământului, raţiune 1n unna căreia fraza a fost pusă în legătura
cu r. 25-2648 - primus ex ea provincia magno tritici modo I annonam p(opult) R(omani)
ad/evavit. Pare greu de crezut că cei I 00 ()00 (?) de transdanubieni, dintre care, cu
siguranţii, un anumit procentaj erau exclusiv consumatori (r. 11-12- cum coniugibus I
M. Macrea, I. Berciu, ln ,,ApulumK, 1, 1939-1943, p. 197 şi urm.
" Un astfel de episod este relatat pe larg de Tacitus, Annales, V, 28-3 I.
" V. PArvan, Dacia. CiVillzaţii/e antice din ţlJrile carpalo-d/Jnubtene•, Bucureşti, 1967, p. 132, 144; D. M.
Pippidi, op. cil„ p. 309; Constantin C Petolescu, Dacia 1t /mperhlf.roman. De la Bureblsla pdNJ /a efdrşl1"1
Antlchil/Jţil, Bucureşti, 2000, p. 37.
46
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ac /iberis et prinncibus aut regibus suis), ar fi fost capabili sl obţinl, cu mijloacele
specifice perioadei, o producţie de cereale atât de mare încât sl poatl supravieţui întrun mediu nou, respectiv sl şi plăteascl un impozit care i-ar fi permis lui Tiberius
Plautius Aelianus, pe lângă nevoile provinciale, sl scoatll populaţia Romei din cri7.A,
prin trimiteri masive de grtne elitre capitala imperiali. Acţiuni similare întreprinde şi
guvernatorul Pannoniei, Lucius Tampius Flavianus, despre care ne informeazA o
inscripţie49 cil a primit onorurile triumfale în urma transferllrii transdanubienilor, de pe
malul stâng pe malul drept al Dunllrii, cu scopul de a asigura mâna de lucru şi plata
tributului (r. 6-9).
L. Tampio L. F. I Cam. Flaviano I Fiam. Quir. cos. pro. cos. provine. I
Africae. leg. Aug. pro. pr. Pannoniae I curator aquarum .„ Huic I Senatus triumphalia
ornamenta de I crevit multis opsidibus a Transdanuvi Ianis acceptis /imitibus omnibus
exploratis I hostibus ad 11ectigalia praestanda traductis I L. Tampius Rufus.
Dupll cum se poate remarca, inscripţia, de o asemllnarc izbitoare cu elogiul
funerar de la Tibur, nu pomeneşte nimic despre trimiterea de grâne la Roma, aşa încât
considerăm că provenienţa surplusului de cereale pe care îl avea la dispoziţie
guvernatorul Moesiei trebuie căutată şi în altă parte decât în cuantumul tributului
achitat de elitre transdanubieni. Mult mai plauzibilii ar fi varianta conform căreia
Tibcrius Plautius Silvanus Aelianus ar fi suplimentat trimiterile de grâne elitre capitala
Imperiului şi cu cantitiiţile obţinute în unna schimburilor comerciale cu cetlţile grece~i
Olbia şi Tyras, despre care se ştie el erau în bune relaţii cu administraţia imperială .
Adoptarea erei romane de elitre locuitorii Tyras-ului' 1, la jumătatea secolului Ip. Chr„
fie ci este interpretata în sensul anexlrii cetiţii de clltre Tiberius Plautius Silvanus
Aelianusn sau doar a acordării unor facilităţi fiscale' 3, dovedeşte cu prisosinţă relaţiile
economice care se stabiliserl între părţi"', de unde izvorăşte şi necesitatea instituirii
unui „protectorat roman'', care să impuna interesele Romei în zona. La acee~i dată,
cetatea Olbia cauta protecţia imperială, încheind o alianţll (symmachia) cu Roma'. Este
de remarcat faptul cil cetlţile Tyras şi Olbia, despre care avem astfel dovezi certe ci!
intraserll în sfera de influenţă romană chiar în timpul lui Tibcrius Plautius Silvanus
Aelianus, închideau cllile de acces de la limanurile Nistrului şi Bugului spre Dobrogea.
În acelaşi timp, două izvoare epigrafice reţin atenţia, care, deşi datate după cucerirea
Daciei, credem că redau realitlţi ceva mai vechi.
1. Placll de marmuri cu o inscripţie dedicata lui Marcus Ennius Il/adianus,
centurion al legiunii V Macedonica' 6 , datată la începutul secolului II p. Chr.

ILS, 98S. Vezi de 11SCmcnea şi CIL, X, 622S, ILS, 921; 1023.
'°Pentru alte ipoteze cu privire la provenicnJB acelei annona, vezi D. M. Pippidi, op. cit„ p. 309, n. 74.
"CIL, lll, 781; P. Nicorcscu, ScC111I e scoperte a Tyras, în „Ephcmeris Dacoromana", 11, 1924, p. 379.
52
V. Parvan, op. cit., p. 733.
51
D. M. Pippidi, op. cit., p. 323, n. 120.
" I. Glodariu, Dacian Trade wlth the Hel/enlstlc and Roman World, British Archacological Reports, Oxford
1976.
"L 'Annle 'plgraphlque, Paris, 1996, 1357.
56
P. Nicorcscu, Garnizoana romanil in sudul Basarabiei, ln ,,AARMSI", 3, 19, 1937, p. 219-220 şi fig. 7-8
idem, în ,,AARMSI", 3, 26, 1944, p. S02.
49
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,,M(arco) Ennio J/l adiano centurioni I Leg(ionis) V Mac(edonicae) I Cornelius
Vita-/ lis actuarius. Ju/(ius) I lamblic(ul) equeJ. M(arcus) I Va/er(ius) Val ... ".
Atestarea între funcţiile enumerate a celei de actuarius, ceea ce presupune şi
51
existenţa celei de susceptores , fac dovada strângerii în zonă a unor dari în natură.
2. Inscripţie descoperită la Korotnoe, dar provenit! de la Tyras, datată în anul
201 58 •
epistulae ad Heraclitum I Quamquam T)'ranorum civitas
11 ••• Exemplum
oreginem I dati beneficii non ostendant, nec tacile quae I per errarem aut licentiam
usurpata sunt, prae I scriptione temporis confirmentur, tamen, quoniam divi Antonini
parentis nostri litie I ras sed et fratrum impetatorum cogitamus, ite'11 I Anionii Hiberi
gravissimi praesidis, quocl attinet I ad ipsos 7'yranos quique ab iis secundum /eges I
eorum in numerum civium adsumpti sunt, ex pr-; I stino more nihil mutari volumus ... 11 •
Reconfinnarea unor scutiri de taxe este justificat! în text şi de faptul ca un
astfel de privilegiu fusese primit încă de foarte mult! vreme (quamquam Tyranorum
civitas oreginem dati benefici non ostendat), poate chiar înainte de ocupaţia romana
propriu-zisă59 .
Aşadar, este de presupus că interesele economice şi strategice romane
impuneau prezenţa pennanentli a unei trupe în zona. Plasarea unei garnizoane romane
la nordul gurilor Dunării, logică plna la evidenta dar rAmasa încă neatestata, nu
înseamnă ipso facto cil teritoriul respectiv ar fi intrat automat în componenta
Imperiului, ci ar putea denionstra, cel mult, interesul roman asupra zonei şi, eventual,
preparativele de anexare efectivă a Dobrogei60 • Din păcate, nu cunoaştem identitatea
exactă a acestei trupe ori locul ei de staţionare. La dispoziţia lui Aelianus, în momentul
expediţiilor efectuate la nordul gurilor Dunarii, se aflau doar doua legiuni: a VIII-a
61
Augusta şi a VII-a Claudia , prezenţa acestora nefiind atestată pe teritoriul Moldovei.
Legiunea a V-a Macedonica fusese transferată în Orient, în intervalul 62·71 62 , fiind
angajată în luptele cu parţii. Prezenţa unor trupe din aceasta legiune la nordul guriil>r
Dunării, după anul 71, r amftne ipotetica, întrucât atestările sale la Barboşi, Orlovka,
63
Novosel'skoe, JlJllail şi Tyras au fost datate doar de la începutul secolului II , dar nu
se exclude, ştiut fiind faptul el, cel puţin în cazul descoperirilor de material tegular, a.
fost semnalat! posibilitatea reutilizării ţiglelor64 •

Ibidem; I. loniţl, op. cit., p. 40.
CIL, III, 781 = ILS, 423, tnnegitl de Gr. Tocilescu, MonuTMntele epigrqfice şi sculpturali ale Muznlui
Naţional de antichitliţi din Bucureşti, I, 1902, p. 230.
5
• E. H. Minns, Scythiaru and Greelc.r, Cambridge, 191 J, p. 446; Gr. Tocile.seu, op. cit., p. 231; I. lonita, op.
cil., p. 40.
"' Al. Suceveanu, In legliturli cu data de anuare a Do/, rogei de elitre romani, în ,,Pontica", IV, 1971, p. 112.114; idem, Viaţa economică in Dobrogea romand (ucolele J • JU e. n.), Bucureşti, 1977, p. 21.
61
A. Petre, Organizarea llme sulul drmtlrean tn prov;,.,cia Moesia, în ,,Revista MU7.CClor şi Monumentelor.
Seria Monumente istorice şi de art!", I, 1974, passlm.
62
Tacitus, Annales, XV, 6; M. Blrbulcscu, Din istoria militarii a Daciei romane. Legiunea V Macedonltaşl
castrul de la Potai38a, Cluj-Napoca, 1987, p. 16.
61
P. Nicorescu, ln „AARMSI", 3, 19, 1937, p. 217-222.; N. Gostar, Unitliţile militare din castellum ro111f.111 cie
la Barboşl, ln „Danubius", I, J 967, p. 107-113; E. Do!\.iţiu-Boill, Teritoriul militar al legiunii V Maced(}l)ic:a
la Dun4rea de Jos, tn „SCIV'", 23, 1, 1972, p. 4S-62.
"'S. Sanie, Civilizaţia romana!l., p. 80; vezi şi A. H. lotles, Le declin du monde antique, Paris, 1970, p. 342.
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în lumina celor arătate mai sus raţiunile economice ale strămutării
transdanubienilor-daci trec!nd în plan secundar, ne vom concentra atenţia asupra
argumentelor de ordin strategic. De regulă, administraţia imperială recurge la
transferurile de populaţie din două motive bine întemeiate: crearea unor zone de
siguranţă de tip terra deserta şi slăbirea presiunii exercitate de populaţiile migratoare,
cu alte cuvinte, diminuarea fondului demic, ambele dovedindu-se funcţionale în situaţia
de faţă. Şi într-un caz, ca şi în celălalt, măsurile sunt premergătoare acordării unui tratat
de amicitia, al cărui punct de plecare era aproape invariabil deditio, capitularea
necondiţionată, ce cuprindea în sine atât actul dispariţiei cât şi cel al reconstituirii ca
subiect de drept al învinsului, prin voinţa discreţionară a Romei. Între clauzele
tratatului, un loc aparte îi revenea aspectului defensiv, în fapt, motivul primordial al
acţiunii propriu-zise.
J. Klose65 împărţea în patru categorii statele clientelare romane de la Rhin şi
Dunăre, în secolele I - II p. Chr. l. State care nu pllltesc tribut Romei, însă oferi trupe
armatei romane pe durata tratatului, în schimbul unor avantaje; 2. State care în
schimbul unor stipendii trimit ajutor militar în caz de război; 3. State care în schimbul
unor stipendii se obligă să asigure securitatea frontierei romane; 4. State care în
schimbul unor stipendii se obligă să nu întreprindă incursiuni în Imperiu. Împotriva
acestei clasificA.ri se pronunţă, mai recent, C. H. Opreanu66, care însă sf!rşeşte prin a o
accepta, cu amendamentul ci, sintagma „Klientel-Randstaaten" „reprezintă o expresie
flră acoperire documentară... iar orice încercare de a trata global acest subiect este
puţin recomandabilă". Fllrll îndoială ca actele de politică externă romană sunt tributare
deopotrivi particularităţilor zonale, ale subiecţilor asupra cărora se rllsfrâng şi distanţei
politice, economice, militare şi chiar culturale existente între părţi, însă nu trebuie uitat
că numitorul comun al acestor acte este, potrivit unei ipoteze emise de F. Millar67 - cu
care primul istoric amintit este de acord - împăratul.
Partea comuni a acestor categorii de state, este cea referitoare la obligaţiunile
militare ale învinşilor, redată sub fonna prestării unui tribut68 • În situaţia noastră,
aceasta apare eu atât mai necesar, cu cât este cunoscut faptul că guvernatorul Moesiei
este lipsit de aportul lui legio V Macedonica, transferatA în Orient. O inscripţie din
Caesarea69 pare a atesta această realitate:
„diis manibVS SAECI CAVCESJS I eques A.UE JJ THRACVM I dec.
proPINQVI VIXIT AN I nis 'XXXIII/ MILITA VIT AN I „ .. „ hic SITVS EST ST T LI „ .. „
testaMENTO FECIENdum I „. „. MAGANVS „ .. „ I „. „. ANVSHEr. cur. ".

0

' J. Klose, Rom.r KlienJe/-Randstaaten am Rh4in und an der Donau. Beitrage zu der Geschlchte und
rechtltchen Stellung im I und 1 Jahrhundert n. Ch., Brcslau, 1934, p. 147.
66
C. H. Opreanu, Dacia roman4 fi Barbar/cum, Timişoara, 1998, p. 22-26
67
F. Miliar, Emperor&, FronJters and Forelgn Relallons 31 BC-AD 378, tn „Britannia. A Journal of
Romano-British and Kindred Studics", 13, 1982, p. 1-23.
61
O ipotu.a similari propusese Em. Condurachi, op. cit., p. 126, care, firii a nega „raţiunile economice" ale
transferului considera ci: „romanii vor recruta 1n curlnd din rlndurile gctl)-(jacilor strllmutati le sudul
Dunllrii excelente trupe auxiliare". Aceeaşi idee la Zvi Yavctz, LaJin authors on Jews and Dacians, ln
„Historia", 47, 1998, p. 103, care presupune cil: „the Romans could hope to recruit into their auxilia the
healthy sons of the popull1ion ncwly scttled by Plautius Aelianus"
69
CIL, VUI, 9390, propunere de reîntregire şi traducere de N. Oostar; tn „Studii şi Ccrcetllri Ştiiotificc",
Bacilu, 1974, p. 39.
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Fig. 1. Sudul Moldovei.
Prezenţa unui militar în
a cărui familie era după

a doua unitate de cavalerie a thracilor din armata
toate probabilitlţile originari din C®ca I Cauce, ne
duce invariabil cu gândul la motivele strategice ale transferului transdanubieni/or-daci.
Dacă populaţia din care fi1cea parte şi soldatul atestat ar fi fost strămutat! în scopuri
romană,
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exclusiv economice, cu greu acesta ar fi putut îmbrăţişa o astfel de carierli militarii şi, în
plus, în lipsa argumentului militar, nu vedem care ar putea fi raţiunile transferului de
populaţie atâta timp cât Aelianus putea, în aceeaşi mitsură, obliga transdanubienii la
prestarea unui tribut, fie că ei locuiau la sud sau la nord de Dunlire. Alte informaţii
documentare atestă prezenţa geto-dacilor în trupele auxiliare romane. Este vorba despre
două diplome militare, prima descoperită la Dalgodeltzi (Ciabrus)70 , eliberată de
Vespasian în anul 71 p. Chr. pentru Tutio Butif Dacus care flcuse parte din flota de la
Missenum, şi a doua descoperita la Nicopolis ad Istrum 11 , eliberată în anul 88 de
acelaşi împlirat, pentru pediti Gario Stibif Dacus, militar în cohors Musulamiarum.
Deşi rămâne încă destul de controversat, pe temeiul textului inscripţiei de la
Tibur, cel puţin cu titlul de ipoteze de lucru, putem propune unn!toarele concluzii:
Tiberius Plautius Aelianus acţioneaza conform unui plan stabilit de
administraţia imperială de la Roma72 • Acest program de politic! externii romanii trebuie
văzut într-un context mai larg, putând fi pus fie pe seama unei excelente viziuni
strategice ce viza transformarea Mlirii Negre în mare nostrum şi mai departe învăluirea
imperiului part, eternul adversar al Romei din Orient73 , fie pe seama unui dezinteres
total al guvernării neroniene pentru actele de politică extemă74 şi, în acest context,
încercarea rapidă de pacificare a zonei urmlirea asigurarea unei linişti relative la
graniţele imperiale, ceea ce i-ar fi permis împăratului sa se dedice exclusiv pasiunilor
sale artistice. Conform datelor de care dispunem în momentul de faţă, şi în consens cu
tradiţia literară, prima ipoteză este mult mai plauzibilă. Interesul neronian pentru
litoralul nord pontic în special şi circumpontic în general 75 izvorAşte, pe lângă
considerentele arătate, şi din intenţia de a controla cel mai important drum comercial ce
lega bazinul Mlirii Negre de India şi China76 .
Politica romană a „spaţiului de siguranţă" practicată la Dunărea de Jos cu
precădere în perioada Augustus-Nero, este redată în izvoare prin intennediul unor
sintagme de genul: ,,per quem pacem provinciae et confirmavit et protulit71" sau
,,Dacia non vicia, sed summota atque dilata est'8". Dacă în primul caz nu este clar la ce
se referă lapicidul elogiului de la Tibur când scrie confirmavit et protulit, la pacem sau
la provincie19 , în cel de-al doilea caz, Dacia„. dilata est, nu poate fi interpretată decât
în sensul extinderii zonei de influenţă romane la nordul Duniirii. Cum pentru momentul
cronologic expus în stânga fluviului artefactele romane sunt sporadice, rezultat al
penetraţie culturale, şi nu urme masive ale elementului roman cuceritor, considerăm că,
70

CIL, XVI, 13; Em. Condurachi, op. cil., p. 126, n. 2
A. Alfbldi, Dacians on lhe southern bank of the Danube, în ,,Journal of Rom1111 Studics", Loncira, XXIX,
1939, p. 28-3 I.
12
Tadeusz Zavadski, La /;galion de Ti. Plaullur Silvanus A.el/anus en Mesle el la polillque frume111a/re de
Neron, în ,,La Parola dcl Passato", 30, 1975 (.,Ncroniana", 1974), p. 73.
73
E. Cizelc, Sec:ve"ld romand, Bucureşti, 1986, p. 291-316.
74
Se pan: ca Nero prefera sa lase politica externa în seama consilierilor sli, în special a lui Seneca, A
Oltramare, seneque diplomate, în ,.Rcvuc des Etudcs Latines", 16, 1938, p. 318-335; w. M. Calder, Seneca,
Tragedian ofJmperial RotM, ln "The Classical Journal", 72, 1, 1976, p. 1-13.
7' Flavius Josephus, Bell. Jlld, ll, 336; Suctonius, Nero, 19, 2; Tacitus, Istorii, I, 6.
76
Pliniu cel Blllrln, Istoria Naf1'ral4, VI, 17, 52.
11
CIL, XVI, 3608 „ Il.S. 968
71
Florus, li, 28, 18.
79
V. P4rvan, Getica, p. 128; D. M. Pippidi, op. cil., p. 316-319.
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cel puţin pentru primul secol creştin, la Dunlirea de Jos n-a existat o frontieră lineară în
sens modem şi nici măcar sub forma a ceea ce anticii vor desemna sub titulatura de
80
limes, limita imperialii fiind redati1 în aceastl perioadă printr-o zoni1 de contact între
Orbis roma"us şi barbaricum. În acest context, Duniirea reprezenta nu graniţa, ci axa
de o parte şi de alta a ciireia se desflşura în teren frontiera romană. De altfel, o ripa nu
an: relevanţă sub aspect juridic - al delimitiirii clare a spaţiului roman, ea constituind
doar din punct de vedere defensiv o graniţl. Dinamica configuraţiei limitelor zonale ale
Imperiului relevii clar raportul Romei cu populaţiile din barbaricum.
Traducerea sintagmei per quem pacem I provinciae el confirmavit el protulit
(r. 21-22) implică deci, indiferent de interpretarea acceptată, o extindere zonală a
autorităţii romane. Dacii Aelianus şi-a întemeiat influenţa pe existenţa efectivă în teren
a unor trupe romane care să protejeze interesele imperiale în zonll sau a unor acorduri
încheiate cu localnicii, în virtutea cărora aceştia ar fi acţionat sub forma unor miliţii
locale, este greu de precizat în actualul stadiu al cercetărilor. Cert este el, nici într-un
caz, nici în celălalt, nu poate fi vorba despre o schimbare a configuraţiei frontierei
duniirene în sensul deplasllrii graniţei către nord. Acţiunile lui Aelianus merg, mai
degrabă, în sensul creiirii unui „ vorlimes" care să asigure graniţa nordică a viitoarei
provincii Moesia Inferior.
Întrucât în spaţiul locuit de către daci, pentru momentul cronologic la care se
desflşoarl acţiunile lui Tiberius Plautius Silvanus Aelianus, nu sunt atestate dislocări
etnice masive, deci elemente ale politicii „spaţiului de siguranţă", este de presupus că
în rândul transdanubieni/or ponderea elementului dacic va fi fost destul de redusă.

.., C. R. Whiuaker, lesjronlieres de l'Empire Romain, Psis, 1989, p. 32-33.
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în anul 1974, în cursul slpAturilor din castrul de la Boroşneul Mare (jud.
Covasna), a apărut un fragment de dall de calcar cu inscripţie, publicată îndată de
descoperitor cu urmatoarea lectură„ 1 :
Jmp(erator) Caesar d{ivi Traiani}
Parthicif(ilius) di[vi Nervae nep(os)]
Traianus Ha[drianus Aug(ustus)}
pont(ifex) max(imus) tri{b(unicia) pot(estate)- - -co(n)s(ul) III}
5 Egnatio [- - - - - - - - - - -]
ala I Lat{obic(orum)- - -]
Numele trupei a fost „corectat" de I. I. Russu (prin retuşarea literelor care
preceda fractura, în ultimul rând): ala I Bat[av(orum) co] 2 •
De curând, preocupat de lectura acestei inscripţii, I. Piso propune a citi în
ultimul rând (6): ala Fla[via Gaetu/orum]3. De asemenea, revizuie ştamfila ALFALM
din aceeaşi localitate4 şi propune lectura: al(a) F(/avia) al(a) As(turum), deci ştampila
comună a douA unitlţi: ala I Flavia Gaetulorum (trupă din Moesia Inferior) şi ala I
Asturum (această trupA staţiona şi ea în sud-estul Transilvaniei, în castrul de la

• Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti
··Abm-ierile utilizate ln acest articol sunt cele adopblte ln revista SClVA. 46, 1995, 3-4, p. 356 şi urm. Alte
abrevieri: CIO: Corpiu /n.rcrtpliomun Graf!canun; IDRE, 1-Jl: C. C. Petolescu, In.rcrtptlontJs Daciae
Romanae. lnscriptions extemes concemant l'histoire de la Dacic, J-11, Bucureşti, 1996-2000; PME: H.
Devljvcr, Pr080pograpllla mtlittarum equestrtum quae juerunJ ab A.ugw10 ad Galllenum, Leuven, I ( 1976),
0(1977), m(1980), TV (Suppl. l; 1987), V (Suppl. li; 1993); REG: Revue des EtudesGrecques, Paris; SEG:
Supple-ntum EptgraphlC1llfl Graecwn, Lugdunum Batavorum; TAM - Titu/I A.slae Mionoris, Wicn.
Iz. Siately, scrvA, 26, 1975, 3, p. 344-346, fig. 4-5 (foto, desen); reprodusa 1n AnnEp, 1974, 564.
2
1. I. Russu, SCIVA. 29, 1978, 4, p. 561 ("" IDR, lll/4, 325); AnnEp, 1978, 696.
'I. Piso, ACtaMN, 36 (I), 1999, p. 81-86, fig. l· (foto) şi 4 (reconstituire grafici).
• Enigmatica ştampill a fost publicata de Z. Sukely (SCTVA. 26, 1975, 3, p. 344, fig. 212; de aici, reprodus!
în AnnEp, 1974, 565) cu lectura: A.l(a) Palm(yrenorum); lecturi acceptatl de I. I. Russu (IDR, Ill/4, 328).
Noi am atras lnsl atenţia (SCIV A. 46, 1995, l, p. 37, nota 24) ci aceasta ştampila apare şi to repertoriul lui J.
Szil6gyi (Dte Besa1Z1111gen "61 l'ert.ldtgunguyatems von Dazien und thre Zlegeulempel, Diss. Pann., li, 21,
Budapesta, 1946, p. 19, pi. XIV/194), lntrcgitl de I. I. Russu (Dacia, N.S., l, 1957, p. 361-362): al(a) p(rlma)
A(alurum).

't Piso, ActaMN, 36 (I), 1999, p. 83 şi fig. 2·3 (foto şi desen).
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. Hoghiz)6. Dupll acelaşi epigrafist, tot alei de getuli i se poate eventual atribui o
inscripţie funerar! de la Clşei menţionAnd un fost cllllret dintr-o misterioasA al(a)
e/ect(orum;1.
Ala I Flavia Gaetulorum 8 este menţionată în Moesia Inferior în diplomele
militare din anii 999 , 110/113 10, 120 11 , 125 2, 127 13 şi 145 1'4, precum şi într-o micA

tabula honestae missionis din anul 215 pentru un eques al acestei trupe 15 • Dintre
comandanţii acestei trupe, cunoaştem pe următorii: M. I(ulius) Sanctus Maximinus,
fxaex.oc; liATJc; ra1:Tou;l..cov (pe timpul lui Domitian) 16 ; T. Antonius CI. Alfenus
Arignotus (inscripţia de la Thyateira), X,LÂLCIQX.O<; <rn:e{Qac; JCQWTT(c; KU..bccov,
XQlllJtOCJL't'Oc; <rn:deac; JCQCÎ.rtT(c; r111.Tou;l..rov (pe timpul lui Marcus Aurelius) 17 ; P.
Aelius Hammonius, fxaex.oc; ii;l..TJc; a' reTou;l..rov (pe timpul lui Maximin Tracul) 11 •
Acestei trupei se pot atribui ştampilele AL-FL de la Ca.rsium 19 • Numele trupei apare de
asemenea în Moesia Inferior în inscripţii de la Oescus 20, Tomis (fragmentara,
menţiunea unui veteran)21 şi Histria (inscripţia unui veteran; anul 152)22 •
6

Dsprc ala I Asturom: C. C. Pctolcscu, SCIVA, 46, 1995, I, p. 36-3 7, nr. 2 (cu bibliografic).
lnscripJia a fost publicatA de I. I. Russu, în Activitatea Muzeelor, Cluj, 1956, p. 129 (vezi idem, ActaMN, 4,
1967, p. 90; AnnEp, 1957, 331 ): D(/1) M(anlbus)./ Aur(ellus) Titus 11lx(tt) I an(no.J) LX. Aur(efia) GemeV/ina
viJc(it) an(nos) XX Aur(eltus) I Cotei, eq(ues) al(ae) elect(oruni) I m(aritae) p{ll.uimae) et socro.
Reexaminlnd textul pe piatra, I. Piso (ActaMN, 36/I, 1999, p. 87-89, fig. 5-6 - foto 1i desen) propune în r. 5:
11q(ue1) al(ae) Fl(avlae) f(aciendwn) c(uravlt); accastl trupi poate fi identiticatl, dupl epigrafistul citat, fie
cu ala Flavia Gaetulorum, fie cu ala Flavia Augusta Britannlca ao c. R. din Pannonia lnferioart.
1
Despre aceasta trupi: C. Cichorius, RE, I, col. 1234; W. Wagner, Die Dlllokatlon di!r riJmlschen
Awcillarformationen ln den Provlnzen Nor/cum, Pannonlen, Moesien urui Daklen 11on Augustus bis
Ga//iel'flJI, Berlin, 1938, p. 3S; J. ~Ami/la Ro"IQllQ in Moesla alque ln Dacia, Pr11g11, 1978, p. 8, nr. 13;
A. Aricescu, Armata fn Dobrogea roman4, Bucureşti, 1977, p. S l-S2, nr. 3; John E. H. Spaul, Ala1. The
au%iliary cavalry unlt.s of the pre-Dlocletuinlc Imperial Roman Army, Nectorca Pres9, Andover, 1994
[versiune revl!zuta a articolului lui Cichorius din RE], p. 124-12S.
9
CIL, XVI, 4S.
1
°
CIL, XVI, S8.
11
P. Wei8, ZPE, 117, 1997, p. 239-242, w. 6 (= AnnEp, 1997, 1776) (dalalll i9 oct. 106 sau între 117-124);
reluata de W. Eck şi P. Wei8, Chiron, 32, 2002 şi datatl 19 octombrie 120.
11
W. Eck- M. M. Roxan, ZPE 116, 1997, p. 193·203 (=AnnEp, 1997, 1772).
11
M. M. Roxan, ZPE, 118, 1997, p. 287-289 (= AnnEp, 1997, 1780).
14
RMD 16S
"W. E~k M. Roxan, 1n Archaologisches Korrcspondenzblatt. 28, 1998, I, p. 96-100 (= AnnEp, 1998,
1618).
16
Annf:p, 1993, 1S61; cf. H. Devijver, PME, Suppl. n, p. 2147, nr. 118 bis.
17
lLS, 88S3; TAM, V/2, 935; IDRE, li, 383 (în realitate, trupa este tot o ala); cf. H. Devijver, PME, A 132.
11
ISM, li, 106 (= lLS, 8851); cf.H. Devijver, PME, A 21.
19
La Carsium s-a descoperit mai tntAi jumltatea drcaptA a unei ştampile plstrlnd doar doua litere: {· -1 FL
(M. Zahariade, C. Muşeţcanu, C. Chiriac, Pontica, 14, 1981, p. 2SS, nr. 1, fig; 2; CEpR, D, 205). Ulterior
( 1987) a aplrut alt fragment de ştampila, cititl [al(a) G]al(lorum) Fl(a11iana) (publicatl de VictoriJ& Nicolae
·Constantin Nicolae, SCIVA, 42, 1991, 1-2, p. 79-80, fig. I - desen; AnnEp, 1992, 1496); accastl trupi este
menţionata în Moesia Inferior prin diplomele din anii 99 şi 105 (CIL, XVI, 44 şi SO), iar ulterior apare 1n
Moesip Superior (diplomele din 159/160 1i 161: CIL, XVI, 111; RMD, SS) (despre aceasta trupi: A.
Ariccscu, Armata, p. S4, nr. 6; J. Bene§, Awcllla, p. 9, nr. 17). C11 dţiva ani 1n unnl a &pirul o noul ştampill,
de data aceasta întreaga: ALPL; ea poate fi atribuitl trupei de care s-a vorbit (ala Gal/orum Flavlana), dar
mai de~abl alei I Flavia Gaetulorom (AnnEp, 1998, 1145).
10
AnnEp, 1961, 318 a (- B. Gerov, ln.1crlpllones Lattnae ln Bulgaria repcrtae, Sofia, 1989, nr. 57): piatra
funerari a unui eq(ues) al(ae) G(a)et(ulorum).
11
CIL, lll, 7SS7 (= ISM, li, 247).
22
Al. Suceveanu, Pontica, 31, 1998, p. 109-114 (= CEpR, XVIII, 814; AnnEp, 1998, 1148).
1
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O ala omonimi apare în provincia Pannonia Inferior într-o diplomă din l
septembrie 11423 ; este vorba probabil tot de trupa din Moesia Inferior, adusli în
Pannonia Inferior în locul alei I Flavia Augusta Britannica milliaria civium
Romanorum (trimisll de Traian să lupte în rll7.boiul cu parţii)24 • Aproximativ din acest
rllstimp poate data cariera lui L. Flavius Secularis, aşa cum apare într-o inscripţie
funerară de la Roma25 : praef(ectus) coh(ortis) primae equitalae civae (sic)

Roman(orum) in Germ(ania) lnferior(e), trib(unus) coh(ortis) primae voluntariae
Ca111panorum in Pan(n)onia Inferiore26 , praef(ectus) alae primae Flaviae
Gaetulor(um) in Pan(n)onia Jnferiore. Dintr-o altll inscripţie (fragmentarii) de la Roma
cunoaştem o parte din cariera lui Sex. Attius Senecio, trib(unus) leg(ionis) X Geminae
(în Pannonia Superior), missus a divo Hadriano in expeditione Iudaica ad
vexil/a[tiones deducendas in.„], apoi praef(ectus) alae [I] Fl(aviae) Gaetulorum 21 ; dar
mersul carierei lui aratll cil şi-a îndeplinit comadamentul nu asupra alei de getuli din
Pannonia lnferior28, ci mai degrabll asupra trupei întrucâtva omonime din Orient.
Într-adevAr, la Taurini (Italia, regio XI), decuriones alae Gaetulorum,
participanţi la bellum Judaicum al lui Vespasian, onoreaz.ă cu o inscripţie pe fostul lor
prefect C. Valerius Clemens 29 • Apoi, o ala veterana Gaetulorum apare în ludaea într-o
diplomă din 13 mai 86 30 • Ulterior, aceastll trupă a fost transferată în provincia Arabid 1,
fiind menţionată de grafiţii de Ia Meda-in-Salih (în nord-vestul Arabiei Saudite)32 • La
această trupă se referă şi o inscripţie de la Tomis, dedicatl lui Heros Manimazos de
Către Sedatius [A )pollonius, hclQxo<; lutrov Ei'.ATJ<; r Ul'îOUÂ.cllV 'î<iiV tv ,AQal3(q.33 •
Ar însemna (după I. Piso) că, dupl un scurt stagiu pannonic, ala I Flavia
Gaetulorum a fost adusă de Hadrian în sud-estul Transilvaniei, unde a construit castrul
ele la Boroşneul Mare; cel mai tarziu în anul 120, trupa revenea în Moesia Inferio?4.
Dar, după plrerea noastră, ala Fla{via„.] din inscripţia de la Boroşneul Mare ar putea
fi, totuşi, altl trupi: alp I Flavia Britannica mi/liaria civium Romanorum3s.
21

CIL, XVI, 61: pe utrblsecuas apare CRETVL. pe intw CAET. Nu credem ci nwnele acestei trupe III' fi
fost înscris şi ln doul diplome (fragmentare) din timpul lui Antoninus Pius: CIL. XVI, 112-113.
24
Vezi CIL, XVI, 61: ltem ala Brilannica ~musa ln expedltionem. Despre aceastl trupa, vezi l'!fra, nota 35.
i' CIL, VI, 3520 (= Il..S, 2731 ); Cf. H. Devijver, PME, F 68.
26
Din timpul acestei a doua miliţii ecvestre dateazA o dediC14ie a acestui ofiţer cltre Neptun (CIL, III,
10248).
27
CIL, VI, 3505.
21
Cum presupun: R. Saxer, tn Epigraphischc Studien, I, 1967, p. 28, nr. 49; H. Devijvcr, PME, p. 132-133,
A 188.
19
CIL, V, 7007 (= ILS, 2544). Cf. H. Devijver. PME. p. 812-813, V 8.
1
°
CIL, XVI, 33.
31
M. P. Speidel, Ezercitw Arablcus, ln Latomus, 33, 1974, 4, p. 935-936.
32
H. Seyrig, Syria, 22, 1941, p. 218-223 (= Anllqulte.s .syriennu, III, Paris, 1946, p. 162-166; vezi şi Jeanne
et Louis Robert, REG, 89, 1976, p. SOI, nr. 484).
13
ISM, li, I27 (-A Rlduiescu, SCIV, 14, 1963, I, p. 90-91, nr. 10; SEG, XXIV, 1064). Cf. A. Aricescu, în
Epigr.-Travaux. I977, p. ISS-IS8) (care credea ci este aceeaşi cu trupa din Moesia Inferior); despre prefect:
H. Devijver, PME (Suppl.I), S I3.
34
Conform diplomei din BCCSt an; supra, nota I I.
n Despre accastl trupi: A. M6csy, tn RE, Suppl. IX (I962), col. 619 (s. v. Pannonia); K. Strobcl, în Studlen
zur A/ten Ge.schlchte. Siegfrled Lalfl!er zum 70. Geburt.rtag am 4. Augu.st 1981 dargebracht von Freunden,
Kol/egrn und ScDlem (hcrausgegcbcn von HansjOrg Kalcyk, Brigil:te Gullath wtd Andreas Graeber), III,
Roma, 1986, p. 937-938; J. E. H. Spaul, Ala', p. 68-73.
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Această trupii apare în Pannonia Într-o diplomli din anul 102: 1 Flavia
Britanniciana milliaria c(ivium) R(omanorum/6• A participat la războiul dacic al
împăratului Traian, aşa cum rezulta dintr-o inscripţie de la Emona menţionând pe P.
Cassius Secundus, praef(ectus) alae Brit(annicae) milliariae c(ivium) R(omanorum) bis
torquatae, donis donatus bis bel/o Dacico ah Imp(eratore) Caesare Nerva Traiano
Aug(usto) Ger(manico) Dacico37 • Apoi apare în Dacia, conform diplomelor de la
Ranovac din 14 octombrie 10938 şi Porolissum din 2 iulie ll0 39 • H. Nesselhauf
considera că această trupă poate fi identiflcatli cu ala I Fl(avia) Aug(usta) Britannica a?
40
c. R. din diploma cu aceeaşi dată de la Tokod • Dupa războiul cu dacii, s-a Întors în
41
Pannonia (Inferior); dar în 114, cwn s-a văzut, a fost trimis! în războiul cu parţii .
42
Trupa a fost rea.dusă pentru scurt timp de împăratul Hadrian în Dacia ; de aici a
plecat iarăşi în provincia sa, înainte de 10 august 123, aşa cum rezultă din diploma de la
Gherla cu această dată: [equit(ibus) et pe}d(itibus) qui mi(li)t(averunt) in a/(is)
duab(us) et coh(orte) [una qua]e appell(antur) ll Pannon(iorum) et I Brit[ton(um)
c(ivium) R(omanorum) e]t I Britann(ica) a? quae sunt in [Dacia Po]rolis(s)ensi sub
Livio Grapo {el ala I} Britann(ica) c(ivium) R(omanorum) quae est in Pannon(ia)
lnferiore, quin(is) et vicen(is) p/uribusve stipend(iis) emerit(is) dimissis honesta
missione per Marcium Turbonem etc.0 (textul constituţiei imperiale se repetă, cu mai
44
multe lacune, în fragmentul de diplomă militar! cu aceeaşi dată de la Covdin ). Prin
urmare, militarii din trupele respective fuseseră "!lisaţi la vatră" de Q. Marcius Turbo,
prin 118/ l 19; dar decretul imperial de acordare a obişnuitelor privilegii ( civitas
Romana şi conubium) a întârziat până în anul 123. Se vede că că militarii lllsaţi la vatră
de Turbo fuseseră omişi din listele înaintate birourilor centrale de la Roma de
cancelariile legatului Daciei (Superioare) şi procuratorului Daciei Inferioare; această
neglijenţă se poate datora faptului ci, între timp, trei dintre aceste trupe fuseseră
transferate în Dacia Porolissensis, iar ala I Britannica c. R. plecase şi ea din Dacia şi se
afla acum în Pannonia Inferior: quae est in Pannon(ia) lnferiore. A~a s-ar explica
gruparea în aceeaşi diplomă a unor trupe din două provincii diferite4 . Trupa aflata
acum în Pannonia Inferior a fost identificat! de I. I. Russu46 cu ala I Flavia Augusta

16

CIL, XVI, 47.
IDRE, I, 154 (= AnnEp, 1980, 496); cf. H. Devijvcr, PME [Suppl. I, p. 1490-1491), C 97 ter.
RMD, 148 (= J. Garbsch, în Bayerische Vorgeschichtsblatter, 54, 1989, p. 137-151; AnnEp, 1990, 860;
IDRE, li, 307).
19
CIL, XVI, I63: I BRITANNJCA C R (vezi nota 2, H. Nesselhauf: "Pleno nomine I Flavia Augusta
Britannica milliaria c. R„") (= IDR, ~ 3).
~CIL, XVI, 164 (nota 3: "Coniectura nostra probari vidctur co, quod alteri militasse ct dimissi esse honesta
missione, alieri adhuc militare dicuntur''); vezi şi nota precedenta.
1
' CIL, XVI, 61: /tem ala Britannica comis.sa ln expeditionem (v. nota 24).
42
Biografia lui Hedrian din Historia Augusta ne informeazl. ci, tndatl dupa primirea.domniei, aflând de
evenimentele din zona dunlreant., împlratul şi-a trimis lnainte trupele, apoi a venit el însuşi în Moesia (Hadr.
6, 6: aud/to dein twnuhu Sarmatarum et Roxalanorum praemlsis exercitlb"US Moesiam petit).
0
IDR, l, 7 (= RMD, 21).
44
IDR, I, 7 a(= RMD, 22).
0
Se poate cita spre analogie diploma din 24 septembrie 105, cu mentionarea privilegiilor celor dlmlsai
honeata mlaslone din trei ale şi patru cohorte din Egipl, itsm trans/atarum in Judaeam I Hlapanorum et I
Thebaeorum (AnnEp, 1968, S13 • RMD, 9).
"'I. I. Russu, Dacia şi Pannonlo Jriferlor ln lumina diplomei din anul 123, Bucureşti, 1973, p. 35, nr. 4; idem,
IDR, I, p. 92.
17
18
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Britannica milliaria c. R. din diplomele din l septembrie 114~ 7 , identificată la rându-i
de H. Nesselhauf cu ala I Britannica c. R. din diplomele din 2 iulie 11 O de la
Porolissum şi Tokod41 •
Considerăm prin urmare că lucrarea militară menţionat! de inscripţia de la
Boroşneul Mare (probabil chiar ridicarea castrului 49} a fost efectuată de ala I Flavia
Britannica mil/iaria c. R., readusi de Hadrian din Orient; nu după mult timp, trupa a
plecat din nou (a revenit) în Pannonia Inferior (cum rezultă din diplomele de la Gherla
şi Covdin din 10 august 123). În acest caz, Egnatius... , menţionat de inscripţia de la
Boroşneul Mare (r. 5)'°, pare a fi primul procurator imperial al Daciei Inferioare.

L'ALA FLAVIA EN DACIE INFERIEURE
Resume

Une inscription mise aujour dans le camp de Boroşneul Mare (dans le sud-est
de la Transylvanie) enregistrait (ă l'epoque de l'empereur Hadrien) une oeuvre
militaire realise par unc troupe, dont le nom serait ala I Lat[obicorum] (voir AnnEp,
1974, 564); selon une autrc lecture: ala I Bat[avorum) (AnnEp, 1978, 696).
Recemment, en reexaminant l'inscription d'apres la pierre, I. Piso propose dans
la demiere ligne: ala Fla[via.. .} (voir ActaMN, 36/l, 1999, p. 81-86). II s'agirait de
l'ala I Flavia Gaetulorum, troupe appartenant â l'armee de la Mesie Inferieure
(bibliographie cssentielle: J. E. H. Spaul, Ala', p. 124-125); envoyee temporairement
par Trajan en Pannonie Inferieure (vers 114: CIL, XVI, 61) et puis par Hadrien en
Dacie (vers 118; â cette occasion, elle aurait construit le camp de Boroşneul Mare), elle
revenait ensuite (vers 120: AnnEp, 1997, 1776) en Mesie Inferieure.
A notre avis, cette enigmatique troupe serait tout autre: ala I Flavia Britannica
milliaria civium Romanorum (voir â ce propos Spaul, Ala', p. 68-71). Cette troupe
(attestee en Pannonie Inferieure en 102: CIL, XVI, 47) participa â la guerre dace de
Trajan (AnnEp, 1980, 496), etant mentionnee dans les diplOmes militaires de Dacia du
14 octobre 109 (AnnEp, 1990, 860; RMD, 148) et du 2 juillet 110 (CIL, XVI, 163);
apres sa rentree en Pannonie (voir le diplOme de Tokod toujours du 10 juillet 110: CIL,
XVI, 164), elle fut envoyee dans la guerre contre Ies Parthes (CIL, XVI, 61). Revenue
d'Orient, elle sejouma de nouveau temporairement en Dacie (â cette occasion, â l'ordre
de l'empereur Hadrien, elle edifia le camp de Boroşneul Mare). Puis la troupe revint
dffmitivement en Pannonie Inferieure, ainsi qu'il resuite du diplOme de Gherla du 10
ao1lt 123 (AnnEp, 1973, 459; RMD, 21): [idem in ala] Britann(ica) c(ivium)
R(omanorum) quae est in Pannon(ia) lnferiore.

"Cll., XVI, 61; RMD, 87.
41
CIL XVI, 163 ("" IDR, I, 3)şi 164.
49
Despre castrul de la Boroşncul Marc: N. Gudca, Der dalci8che Limes. Materlalien zu selner Geschichte,
extras din Jahrbuch des Romisch-Gcrmanischen Zcntralmuscums Mainz, 44, 1997, p. 64.

'°Vezi nota I.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNlcARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

DATE NOI CU PRIVIRE LA LOCALIZAREA
CASTRULUI ROMAN RUSIDAVA
CONSTANTIN PREDA•
AURELIA GROSU„
Una, din problemele cercetării Limesului Alutanus, care îşi aşteaptă încă o
rezolvare, este şi aceea a localizării castrului roman Rusidava. în istoriografia
româneasca s-a încetăţenit opinia, potrivit clreia Rusidava urmează a fi plasată în
apropiere de Drăgăşani, la Momoteşti 1• Dupl cum se ştie, poziţia geografică şi numele
castrului figureaz.ă în Tabula Peutingerianl. Din această hartă antică rezultă că
Rusidava se află la 24.000 paşi la nord de Acidava, azi Enoşeşti, jud. Olt. Luându-se în
calcul distanţa dintre cele două castre, corespunzătoare a 36,64 km, Rusidava a fost
localizată în zona oraşului Drăglşani, adicl la limita nordici a celor 24.000 paşi 2 .
în Ciuda tuturor aparenţelor, o asemenea localizare nu a fost confirmată
arheologic. Se vorbeşte totuşi de unele descoperiri întâmplătoare tlcute la Momoteşti,
printre care s-ar numlra: temelii de construcţii, clrAmizi, ceramică etc. Vestigiile
respective, despre care se afinnil el ar fi fost recuperate de intelectualii din Drăgăşani,
ar fi dispărut înainte de a fi vlzute şi cercetate de un specialist3. Investigaţiile de teren
întreprinse în mai multe rânduri de arheologi în această zonă nu au confirmat
veridicitatea informaţiilor referitoare la aceste descoperiri, nici la Momoteşti şi în nici o
altă parte a oraşului Drlglşani.
În vremea din urmi, prof. Ion Ciucil din Drăgllşani a efectuat unele investigaţii
de teren de suprafatl, reuşind s~ culeagă informaţii cu privire la apariţill Unor antichităţi
romane, de-a luogul timpului, [ Ciucil vorbeşte despre forma şi dimensiunile castrului,
de zidul de incinta, care ar fi fost construit din clrlmidă, de două şanţuri de apărare, de
ceramici romani şi dacici, de o clrămidl cu ştampila COH „„ etc. pe aceste temeiuri
s-a ajuns la concluzia el Rusldava urmeazll să fie plasată la Strejeştii de Jos 4 •
'Bucureşti

••Muzeul Judeţean de Istoric şi Arta Olt, Slatina
1
Gr. Tocilescu, Dacia lnalnte de romani, 1880, p. 91; idem, Foull/ss et recherchu wcheologiques en
Roumanle, 1900, p. 120-126; V. Cristescu, I11toria militar/J a Dact.I romane, 1937, p. 124 şi bibliografie, p.
127; D. Tudor, Oltenia romanii, ed. IV-a, 1978, p. 298 şi 354; idem, OrqJ, t41'grirl-fl sate in Dacia romanii,
Bucureşti,

1968, p. 366.
Tabula Peutingerianl, VIl, 4; Gr. Tocilescu. op şi loc cit.; idem, Monumentele eplgrqfice şi sculpturale a/e
Muzeului Naţional de Antichit/Jţi din Bucureşti, 1902-1903, p. 211; idem, Mamucrlae/s de la Biblioteca
Academiei Romdne, f. 6-IS.
..
.
1
D. Tudor, op. şi loc. cit.
4
I. Ciuca, în „Revista istoricii", I, 1990, nr. 9-10, p. 897-900.
2
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Pornind de la aceste informaţii preliminare, Cristian Vlădescu, de la Muzeul
Militar Central, a întreprins un sondaj în anul 1984, în locul unde s-a semnalat prezenţa
de urme arheologice. Din păcate, rezultatele obţinute în urma acestor prime investigaţii
arheologice nu se cunosc.
În scopul de a verifica cele consemnate de I. Ciucă şi de a obţine date
suplimentare verificabile, menite să contribuie la clarificarea acestei probleme, Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă Olt, în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universităţii
Hyperion, au întreprins în ~qul 1996 câteva sopdaje arheologice. întrucât o cercetare
arheologică de oarecare proporţii nu era posi,bilă din cauza gospodăriilor, care acoperă
întreaga zonă unde s-au semnalat urme de antichităţi romane, săpăturile s-au restrâns
doar la o suprafaţă de teren relativ redusă, aflată la extremitatea de nord-est a acestui
sector arheologi~ . .
Terenul în cauză este situat pe terasa dreaptă a Oltului, întinzându-se pe
suprafeţele ocupate în prezent de gospodăriile şi proprietăţile locuitorilor Ion Tomescu
şi V. Bica. În acest punct, tedsa este ·cea mai ridicată, faţă de terenul înconjurător,
atingând înălţimea de circa 3 m faţă de nivelul drumului naţional (E 64), care
delimitează .spre~est întreagă această zo'nă. Latura de nord este mărginită de o mică
vâlcea n_aturală, amenajată şi folosilă, după unele aparenţe, ca şanţ de apărare.
Cercetările într~prinse af~i constau în trasarea şi săparea a cinci se<?ţiuni. Prima
dintre acestea (S. I), orientată N-S, are lungimea de 26 m şi lăţimea de 2 rn. o a doua
secfiuni,:; (S. ()~ lungă de
16, 50 m' şi lată de 2 m, a fost trasată pe.aceeaşi direcţie N-S,
~
paralel cu prima, ambele devenind în final o suprafaţă. Cea de-a treia (S. III), cu
lµngimea de 14, 50_ m ·şi lăţimea de 2 m, a fost orientată E-Y, cu scopul de a sonda
terenul înspre interior~! terasei. A patra secţiune (S IV), lungă de l Om şi lată de 2 m, sa tr.asat pe aceeaşi, direcţie E-V, având drept scop Clarificarea unor situaţii arheologice
apărute în secţiunile ante~ioate. Ultima secţiune; cea mai mie'ă', a fost plasată în
marginea terasei, având dimensiunile de 5 J< 2 m şi orientată E-V. (fig. 1). 1

. .
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În zona centrală a săpăturilor, la adâncimea de O, 50 m, s-a dat peste un mare
pavaj de cărămizi. Pentru dezvelirea lui a fost necesară extinderea în suprafaţă a
cercetărilor. Astfel s-a constatat că P,a°Vajul s-a păstrat intact, constând din cărămizi cu
dimensiunile de O, 27 x O, 32 m.--forma ' lui este rectangulară, cu laturile de l l , 70 x
6, 60 m, cu faţa principală spre est. La limitele pavajului nu seremarcă nici o urmă de
zidărie, care să· ne indice apartenenţa acestuia la o anumită construcţie. Doar'la limita
nordică s-a înregistrat prezenţa unei linii de cărămizi mari, care mărgineau pavajul pe o
·
~
lungime de 3, 10 m. (fig. l ' şi fig. 2).
l

Fig. 2. Strejeştii de Jos. Pavajul de

cărămizi.

În stadiul actual al cercetărilor este greu de stabilit care a fost destinaţia
acestui mare pavaj, deosebit de îngrijit lucrat. Am putea fi tentaţi să-l punem în
legătură cu praetorium, ca un fel de piaţă în faţa acestuia. Însă, prezenţa descoperirii
respective în colţul de N-E al zonei arheologice şi nu către centrul acesteia, cum ar fi de
aşteptat, ca şi absenţa oricăror urme evidente de co~strucţii din vecinătate sau alte
indicii, nu sunt în măsură să susţină o astfel de eventualitate. Oricum, un astfel de
pavaj , pentru realizarea căruia s-a utilizat un număr impresionant de cărămizi, trebuie
să fi avut o destinaţie de importanţă majoră.
~Printre descoperirile demne de me,nţionat se mai nqmără apariţia, în S. IIl ,-a
unui pavaj de pietriş, lat de 2 !ll, cai:e mărgineşte, sprţ._vest; parte din pavajul de
cărămidă. Acesta este orientat N-S şi ar putea reprezenta, după cum ne arată şi urmele
lui din S. IV, un fragment dintr-un drum din interiorul acestui punct arheologic.
În secţiunea III, la distanţa de 7, 5Q m de la capătul ei de est, s-a descoperit un
şir de cărămizi şi altele dărâmate, împreună cu urme de lipitură arsă (c;hirpici),
reprezentând, probabil, resturile unor temelii de zid. (fig. 1).
https://biblioteca-digitala.ro
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O situaţie mai puţin clară din punct de vedere stratigrafic se întâlneşte pe
latura de nord a săpăturii. Mai exact la capetele celqr două secţiunj (S. I şi S. li). Spre
deosebir:e de principala zonă săpată, unde urmele de cultură se opresc în jurul
adâncimii de 0,60 m, aici stratul de depuneri arheologice măsoară peste 1 m ,grosime şi
cuprinde un amestec de cenuşă, chirpici, lemn carbonizat, resturi de cărămizi ,
fragmente ceramice etc. Ne-am fi aşteptat ca aici, unde se află şi marginea eventual~lui
şanţ de apărare, să întâlnim urme ale zidului de incintă. Din păcate, nu am dat de nici
un indiciu în acest sens. Este posibil ca acesta, dacă a existat, să fi fost derpontat în
întregime de săteni de-a lungul timpului. Urme ale eventualei incinte nu au fost sesizate
nici pe latura de est, respectiv în marginea terasei. Este posibil ca aici, dacă într-adevăr
a existat o incintă, construirea drumului naţional să fi distrus în întregime această
latură. Nu încape nici o îndoială că amintitul drum a tăiat marginea terasei pe direcţia
N-S, operaţie necesară construirii acestuia, urme arheologice fiind încă vizibile la baza
terenului de pe această latură a şoselei.
În cursul săpăturilor s-au scos la iveală şi unele materiale arheologice romane.
Este vorba, mai întâi, de trei fibule aparţinând a trei tipuri diferite. Prima dintre acestea,
descoperită în S. I, car. 2, la O, 30 m adâncime este lucrată din argint şi are arcul format
din trei ramificaţii paralele semicirculare între care se formează două.ferestre. ~ iciorul
este plat, gen papuc. Acul, care lipseşte, pare a fi fost din fier, dovada fiind flicută de
urmele ce se mai păstrează pe piciorul fibulei. (fig. 311). Tipul este cunoscut sub
denumirea de „Scharnierfibel" (cu balama) sau în formă de
Fibule similare se mai
cunosc în Dacia la Bucium, Moişrad, Napoca şi Ilişua şi datează de Ia finele sec. II şi
primele decenii ale sec. III d. Ch .

r.

,

I.

Fig. 3. Strejeştii de Jos. Fibule-romane, sec. 11-III.

Cea de-a doua fibulă, lucrată din bronz„ s-a găsit în S. ·m, car. 4, la adâncimea
de O, 30 m (fig. 3/2). Tipul este apropiat de cel cunoscut în lumea germană sub numele
7
de „Kniefibel" (fibule cu genunchi). După unele cernetări recente, acest tip de fibulă
este specific părţii de nord a provinciei Dacia, întâlnindu-se ·cu precădere în .castre.
f
;

'1

1. Kovrig, în „Dissertationes Pannonicae", II, 1937, 4, p. 123-124, pi. XVII şip . I 79-180, pi. XXVIII, I .
• N. Gudea şi V. Lucacel, în „Acta Musei Porolissensis", 3, 1979, p. 348-349, pi. XXIV, denumite în formă
de T sau „mit umgelcten BUgel"; M. Takăcs, S. Cociş şi A. Rustoiu, în „Acta Musei Napocensis", 32, 1995,
pi. V, 29; D. Protase, C. Gaiu, Castrul roman de la Ilişua, . Bistr iţa-Năsăud, 1997 , pi. LXXIV, I.
'O. Almgren, Studien iiber nordeuropeische Fibe/n , Bonn, 1975 , p. 64-66.
i
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Descoperiri mai însemnate sunt semnalate la Porolissum, Buciumi, Gherla şi
MicAsasa8• Din punct de vedere cronologic, acest tip de fibulă se plasează, ca şi primul,
în ultima parte a sec, II şi primele decenii ale secolului următor. Ultima dintre fibule,
tot din bronz, s-a descoperit în peretele desplrţitor dintre S. I şi S. li, la aceeaşi
adâncime ca şi celelalte două (fig. 3/3). Tipul se încadrează în grupa fibulelor „puternic
profilate", cu analogii în descoperirile de la Bucium şi Moigrad9 , şi se datează tn a doua
jumătate a sec. II şi eventual şi la începutul sec. III d. Chr.
Printre descoperiri se numiri şi o moneda de bronz, un dupondius, apărută în
S. I, la adâncimea de 0,60 m, în car. 9. Deşi moneda este foarte tocită, s-a putut stabili
cil este vorba de o emisiune din vremea împăratului Hadrian, probabil de tipul BMC,
1167 (?), dat!nd din anul 119.
în mod oarecum neaşteptat, ceramica este prezenta în cantităţi destul de reduse
şi numai în stare fragmentari. Printre acestea se remarcă fragmenta de vase de uz
comun, provenind de la tipuri de căni, ceşti, farfurii şi amorfe. La acestea se adaugă şi
câteva fragmente ceramice de tradiţie dacici, lucrate cu mAna, în rândul clrora se află
şi parte dintr-o ceaşcă de tipul bine cunoscut şi mult rlspAndit în cultura veche dacică.
Din datele culese de la locuitorii din vecinltatea acestui punct arheologic
rezulta ci aici, în locuri şi ocazii diferite, s-au descoperit urme de construcţii din
clrlmidl şi piatril. De asemenea, se spune ci din aceeaşi zonă arheologici ar proveni
şi unele clrămizi „cu scriere" pe suprafaţa lor. Dispariţia acestora nu ne dă posibilitatea
doar de a presupune ci este vorba de eventualele ştampile de unitate militari. Tot din
acest sector arheologic provine o însemnata cantitate de clrlmizi folosită în construcţia
conacului Buzeştilor şi a bisericii din localitate.
Cu prilejul slplturilor efectuate de I. Barnea la biserica medievală de la
Stlneşri, com. Lungeşti, situetl la circa S km vest de Strejeştii de Jos s-au descoperit, în
ruinele acesteia, carAmizi romane, un cap de leu din piatrl şi o inscripţie în limba
greacă din primele decenii ale sec. III d. Chr. Autorul consideri că toate aceste vestigii
romane ar putea proveni din castrul Rusidava 10 • Se pare ci asemenea cărămizi au fost
utilizate de-a lungul timpului şi la ridicarea altor biserici din localităţile învecinate.
Rezultatele obţinute în unna cercetlrilor arheologice din anul 1996 din
localitatea Strejeştii de Jos ne oferi un important şi concret punct de plecare în
problema localizlrii Rusidavei.
Deocamdatli nu se verifici cele mai multe dintre afirmaţiile consemnate în
nota publicata de I. Ciucl. înainte de toate trebuie sl apreciem ca fiind nefondate
infonnaţiile cu privire la forma şi dimensiunile castrului, oferite cu atâta exactitate de
autor. Ţinem sA preci7.Am că, din nefericire, până în prezent nu dispunem de nici-o
urmă concret! a zidului de incinta şi cu atât mai puţin de conturul şi dimensiunile
acestuia. De asemenea, nu credem, după cum se prezintă configuraţia terenului, în
1

N. Gudea 'i V. Luclcel, op. cil„ p. 334-335, pi. XI; idem, Caslrul roman de pe vdrfal dealului PomelMo/grad, Zallu, 1997, p. 123; idem, tn „Acta Musei Porolissensis", 3, 1979, p. 297-299, pi. VI-VII; S. Cociş,
R. Ardevan şi R. Pintea, tn „Acta Musei Porolissensis", 16, 1992, p. 328; S. Cociş şi C. Oproiu, în .Acta
Musei Napocensis", 36/1, 1998, p. 198-199 şi 126, pi. VIl-Vlll; I. Mitrofan şi S. Cociş, în .Acta Musei
Napocensis", 32, 1995, p. 433-434, pi. li-III; M. Tak6cs. S. Cociş şi A Rustoiu, op. cil., p. 455, pi. V, 29; R.
Ciobanu şi N. Rodean, tn .Apulum", 34, 1997, p. 188, fig. 6/4.
9
1. Kovrig. op. cil„ p. 212, pi. X, 99-100; N.Gudeaşi V. Luclcel, op. cit„ p. 325,pl. li, 15 şip. 326.
10
I. Bamea, în ,,Materiale şi ccrcclAri arheologice", IX, 1970, p. 345-351.
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existenţa a două şanţuri şi valuri de pământ, care înconjurau castrul. În aceiaşi situaţie
de incertitudine se prezintă Şi datele referitoare la tehnica de construcţie a drumului
roman de aici,· în afara unor observaţii directe, prin săpături arheologice, precum şi
opinia potrivit căreia apele pârâului Marou, situat la mare distanţă, ar fi contribuit la
distrugetea castrului;
În ai doilea rând nu se poate confirma, cel puţin în stadiul actual al cercetărilor
şi informaţiilor noastre, nici descoperirea, în perimetrul arheologic mai sus menţionat,
de ceramică ,.terra sigillata", opaiţe ştampilate, vârfuri de lance şi de săgeţi, cuţite şi
chei romane, precum şi însemnate urme ceramice dacice găsite „chiar în interiorul
castrului" 11 •
Făcând abstracţie totală de inexactităţile publicate de I. Ciucă, după opinia
noastră, bizuindu-ne, nu pe simple impresii şi obsesii, ci exclusiv pe observaţiile şi
rezultatele săpăturilor noastre de la Strejeştii de Jos, în sectorul cercetat se află un
important centru arheologic roman din sec. 11-Ill d. Chr. Apariţia aici a unui pavaj, de
proporţii, din cărămidă, atingftnd o suprafaţă de-aproape 80 m2, precum numărul enorm
de mare de cărămizi folosite la construcţii medievale şi modeme din localitate şi din
comunele învecinate ar putea servi drept argument în favoarea localizării aici a
castrului roman Rusidava. Asemenea descoperiri nu sunt, de regulă, tipice unei aşezări
civile. În sprijinul unei astfel de concluzii ar fi de luat în consideraţie şi distanţa dintre
cele două castre, Acidava şi Rusidava, care măsoară circa 20 km, înscriindu-se oarecum
în limitele celor mai multe dintre distanţele consemnate de Tabula Peutingeriană pentru
limesul alutan inferior.
În cazul în care această nouă localizare a Rusidavei va fi pe deplin asigurată,
atunci castrul Pons Aluti nu mai poate fi plasat în zona localităţii Ioneştii Govorei,
acolo unde de fapt a fost cliutat Bră nici un rezultat concret, ci undeva mai la sud între
localităţile Prundeni şi Zăvideni.
Pentru a înlătura eventualele rezerve ce ar mai putea exista în privinta
localizării Rusidavei este nevoie ca în viitor să se întreprindă cercetări suplimentare.
Avem convingerea că acestea vor veni să confirme părerile noastre, ce se sprijină pe
rezultatele unei prime ş,i utile cercetliri arheologice.

11

I. Ciucn, op. şi loc. cil.
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DATE NOI CU PRIVIRE LA LOCALIZAREA CASTRULUI ROMAN RUSIDAVA

8l

NEW INFORMATION REGARDING TIIE LOCA TION

OFTHEROMANCAMPRUS/DAVA
Abstract
The roman camp from Rusidava bas been located until now, în keeping with
the infonnation from Tabula Peutingerian, in Drllglşani.
However, this kind ofprocessing hasn't been archaeological confinned.
A few years ago um archaeological roman setting from II-III centuries after
Chr. was discovered in Strejeştii de Jos, Olt county. After a few archaeological tests
performed bere there were discovered: a big brick pavement with an area of about 80
square meters (fig. 1-2).
Safety pins (fibulae) of different types (fig. 3), roman ceramics of common use
and a bronze coin from Hadrian. Within the framework of the same searching there
were also traced out marks of foundations for brick constructions and of metalloid
road.
Ali these archaeological discoveries permit the location of Rusidava in
Strejeştii de Jos, at about 7 kilometers south from Drăgăşani.

Explanation of the figures:
Fig. I. Strejeştii de Jos. General plane ofthe excavations.
Fig. 2. Strejeştii de Jos. Bricks floor.
Fig. 3. Strejeştii de Jos. Romanfibulae, zru1_3 111 centuries.
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UNITĂŢILE

MILITAllE CE AU STAŢIONAT

fN CA.STRELf: llOMANE DB LA

BUMBEŞTI JIU'
VASILE MARINOJU
DUMITRU HORTOPAN„

Bfectlvtlo militaro ce au 1latlon-t în caairele do la Bumbt•ti Jiu, judeţul Gorj,
pc bua maierialuhil opiFaftc, Utl~ ti tepdar.. Acesta este prezent doar
tn 0011 doua ~Mtre permanento, cole din plUlctele „Vlrtop'' „Garl", 11 lipsind din
Cl'•trul dt lnll'f do la Pl•t•·Porconi.
Marei• nllmlr do ftaPipUe JnUitare aplicate po cartmlzl fi tlalo, precum 1i
lna~rlpţi1 dHcoptriit la pQl'ta Pl'R•oria castrului de la Bumbeşti Jiu „Oara••, atesta
prezenţa mai mult(lr unltJţl militare c;o provin, atlt din leatuni (Legfo V Macedo11ica,
Ligio 1111 FlllVia. Lf1to Vil Claudia} {fi&. I), cit fi din trupe auxiliare regulate (Cohors
IV CypriQ C{MU111]R[ama110111"'1 şi Cohars I Auri/ia Brittonum Ml/laria

'i

aţ.1fOJt1tabilite

_..ntonia1'J'1ff'1).

Jn prlvinll pmiioMt:i cptrului <Un punctul ,,Vartop'', avom P singura
ftampill I lqi\Qlii 1 Ul·• Plavia. ..,Hcltl fnlf·lm uwtuf lt:f/l~IQ ""8ata, 11emnalata pe o
clrlmidl pltrltl dcsooperitl tn pul ~OOO în interiorul unei tnolport din tormele de la
•ud dl c11trul cu val do ptmlnt Cfta. ~) 1 •
Celo mai mliltt inform1ţii atupra efoctlvelor militare le deţinem din iP1crlpţia
Ji ttampil1l1 deaooperUe ITI ~M&ml din punctul ,,Garl''. fn acestea sunt iunlntite toate
unli&ţllt tulf.lliiwo rnonţ!onate mai &Ul, pt1 C:IR le prozontlm fn ordinea numlrului de
de1oopsriri, al 111alliti materialului dooQmentar tl al ultimelor cercetlri privind
istoricul lor. Colo mai frumoue otamplle aparţhJ cohortei a JV-a Cypria2, descoperite
atlt tn c;uţru, c&t ti ln vleu1·ul mlliW de la Bumbotti Jiu ,,Garl". Aici s-au descoperit
oinol tipuri de 1tampl1• (fia. 3), pe can Io prei.eiatlm maijoa:
I. ln cartul t11bula mualQ {luni. • 9,5 om; lat "" 5 cm), litere capitale (t = 3
cl'll). ilpprlmaro pozitiva. Clrlmizi dreptun&hiulare (36 x 23,!I x 6 cm) care 1-au
dosc;oporit ln caatru.
2. ln wtuf dreptunpiulv (luna. "' 9,!I cm; lat • 5 cm), litere capitale (î • 3
cm), imprimiuw pozitivi. Clrlmlzl dreptunghiulare (36 x 24 x 6,5 cm) care s-au

descoperit tn castru.
' Comunicare susţinuta la simpozionul „Spada şi aloria. Dacia Inferior - o provincie romana la limita nordica
a Imperiului", Muzeul Judelmn Alpf, 23 mai 2002.
•• Muzeul Judcjean Gorj ,.Alexandru Ştcfillcscu", TArgu-Jlu
1
V. Marinescu şi D. Hortopan, Cercetdrlle arheologice de epociJ romanii din judeţul Gorj. tn anul 2000, în
„Cronica c:crcctlrilor arheologioo-2000", Şuccava, 2001, p. IS.
1
IDRO. p. 97-98, nr. 179, a, b, c, d.
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o1

2

o

1

1

Fig. I. Cărămizi cu ştampila unor legiuni Fig. 2. Cărămidd cu ştampila legiunii a
descoperite la Bumbeşti Jiu „Garli" (1, 2 li/I-a Flavia Felix descoperitd tn
termele vicu.s-ului militQ/' rie la
- după E. Bujor, 3 - după A. Bărcăcilă).
Bumbeşti Jiu „ VtJrtop" (2000).

3. În cartuş dreptunghiular (lung.· = 8,3 cm; lat = 4 cm), litere capitale
inversate (V are nasta din dreapta prelungită mai mult în jos, luând aspect de Y).
Cărămizi de fonnă pătrată (18,3 x 18,3 x 7,5 cm) care au fost descoperite în tenne.
4. În cartuş drept la un caplt şi semicircular la celălalt. Litere mai puţin
reuşite, imprimare pozitivi. CArămizi dreptunghiulare (36 x 24 x 5 cm), care au fost
descoperite înfossa de pe latura de sud şi în interiorul castrului.
5. În cartuş dreptunghiular, semicircular la ambele capete (lung. = 5,3 cm;
lat = 3,5 cm). Aceleaşi litere redate ca la tipul 3, dar mai puţin înalte, imprimare
inversă. Cărămizi dreptunghiulare (fragment 21 x 15 x 5 cm) care s-au descoperit în
terme.
Data formării unităţii nu este precizată în izvoare, ea fiind menţionată pentru
prima dată în diploma militară datată intre 103/1071 . A făcut parte din trupele Me>esiei
Superior şi a luat parte la războiul cu dacii, rAmânând la Bumbeşti Jiu ("unde
construieşte castrul în prima sa fază de pământ), în armata de ocupaţie, fiind amintită
1

CIL XVI, 54, apud C. C. Pctolcscu, Unitdţlle a-ux/llare din Dacia romanii, Tn ,,SCIVA", 46, 1995, 3-4, p.

253.
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între trupele provinciei Dacia şi în
diplomele
militare din 14 octombrie
···~ .-.::-:~'\"(
·~:: ~::t109
şi
17
februarie
ll 04 : /III Cypria
: .·:
. '
C(ivium) R(omanorum), ceea ce
1,
I'
·I ,A "'!:.-::.!.,!
'I
•înseamnă că militarii acestei trupe
' ,/I
'.'
t!
L- - - •
primiseră cetăţenia pentru vitejie şi
bravuri în cursul rllzboiului cu dacii,
atribut ce apare şi în diploma din
103/107.
Unitatea avea un efectiv da
I
.
.
.
500
de
militari
p~destraşi
~-·~-----(quingenaria) şi a staţionat la
Bumbeşti Jiu încă din anul 106.
Un detaşament a fost dislocat
la Polata (localitate la 25 km sud de
Bumbeşti Jiu, unde s-au descoperit
clrămizi şi ţigle cu ştampila acestei
unităţi),
el având un rol de
supraveghere spre Pasul Vâlcan şi a
staţionat,
probabil, într-o mică
fortificaţie (spaecula) de aici.
în a doua jumătate a secolului
Fig. 3. Tipuri de ştampile ale· cohortei a IV-a
11-lea,
cohorta este trimisă de
al
Cypria (CIVC) - descoperite tn castrul şi
împăratul Marcus Aurelius în nordul
vicus-ul militar de la Bumbeşti Jiu „ Gară".
Mării Negre 5 într-o misiune militara,
pentru ca în diploma militari din anul 160 să o semnalăm în Moesia Superior6 în
vechea sa garnizoana, de unde ea venise in Dacia.
Ce-a de-a doua unitate care a lăsat unne în castrul de la Bumbeşti Jiu „Gară" a
fost cohorta I Aurelia Brittonum milliaria Antoniniana, aceasta luind locul celei de mai
sus. Este cunoscută doar din inscripţia de reconstrucţie a castrului cu zid de piatră din
anul 201, descoperită la porta praetoria de către Gr. Tocilescu la stlrşitul secolului al
XIX-iea După mai bine de 40 de ani de când unitatea îşi avea garnizoana aici, se
simţea nevoia refacerii fortificaţiei. De aceea in timpul împăraţilor Septimius Severus
şi Caracalla ,,muros cesp[iticios] castro[ru]m coh[ortis] I «A»[u]re/iae Brittonum
(millitariae) Antoniniana(e) vetust(ate) dil(apsos) «/apide eos» restitue(r)unt per
O«ct»avium Iulianum leg(atum) ipso[rum] pr(o) pr(aetore)" 7.
Supranumele Antoniniana este, se pare, un adaos ulterior (regravare) din
perioada refacerii zidurilor de la principia castrului spre sfirşitul domniei lui Caracalla
(215/216) atestate de inscripţia descoperită în această zonă, care aminteşte şi de
guvernatorul provinciei Dacia C. Julius Septimius Castinus8 •

.!;•. r···----\lt;-------.
I

'li

I

I

I

I

1
1

r->-,Âwc

c1AC I·
~ivq. ccrAo
j

4

1

CIL XVI, S7 (- IDR, I, 2).
ILS, 9161. Este amintit l. Volusius, m//(es) coh(o)r(tis) Cypriae, (centuria) ael(ll) Secundi.

6

Cil„ XVI, 111.

7

CIL III. 1448S (= ILS 9179), IDR li, p. 9S, nr. 174.
M. Macrea, Viaţa ln Dacia romamJ, Bucureşti 1969, p. 88, IDR li, p. 96, nr. I7S.

1
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Unitatea avea un efectiv de 1OOO de militari, probabil tot pedestraşi, având
garnizoana în castrul pe care 1-a reflcut cu zid de piatră, iar în ceea ce priveşte castrul
de plmânt şi vicus~ul militar de· la' Bumbeşti Jiu „Vârtop", acesta îşi încetează
activitatea în a doua jumătate a secolului al ll-lea (după anul 160 conform ultimei
monede descoperitA aici, un sesterţ de la Marcus Aurelius pentru Commodus 175/177).
În castrul şi în-vicus-ul militar din jurul acestuia nu avem, până în prezent, alte
ştampile pe cllrAmizi sau ţigle, deoarece din a doua jumătate a secolului al II-iea d. Hr.,
acest obicei de ştampilare devine tot mai rar.
Cohorta l-a Aurelia Brittonum milliaria a staţionat la Bumbeşti Jiu „Gară",
probabil; până la părăsirea provinciei Dacia (2711275)." ·
Pe lângă cele douli unitAţi auxiliare menţionate mai sus în castrul de la
Bumbeşti Jiu „Gară", mai sunt semnalata, prin ştampilele tegulare descoperite aici,
detaşamente din trei legiuni ce au staţionat scurte perioade de timp, îndeplinind diverse
acţiuni (militare şi de construcţii - drumuri, fortificaţii, terme etc.).
Astfel, pe o cărămidli descoperită în castru este semnalată 1tampila în cartuş
tabula ansata a legiunii a V-a Macedonica: [Legio) V] M(acedonica) . Nu se poate data
şi nu cunoaştem sigur nici tipul ei (probabil tipul I - Troemis 106-169), piesa fiind
dispărută în prezent. Este posibil ca acest detaşament sa fi contribuit la construirea
castrului în prima sa faz.A.
Un alt detaşament, aparţinând de data aceasta legiunii a VII-a Claudia, este
semnalat recent printr-o ştampilă descoperit! în anul 1969, pe o cărămidă plltrată, în
termele castrului (inedită). Ştampila, într-un cartuş tabula ansata, este aplicatll în
diagonală pe clrllmidă, litere ·corect marcate în scriere monumentală: LEG(JO) VII
CL(AUDlA);
Ştampila face parte din tipul IV :şi se încadreazl în tipologia ştampilelor
timpurii ale legiunii 10 (începutul secolului II), exemplare asemănltoare fiind
descoperite la Drobeta, Gomea, Pojejena etc.
Acest detaşament a. fost retras probabil încă din timpul împăratului Traian, în
anul ·116 care o foloseşte (1entru a înlbuşi rllscoala iudeilor din Cypru 11 •
Tot în ruinele termelor (atât în punctul „Vârtop" • în anul 2000, c4t şi în cel de
la „Gară" 12 - în 1969) au fost descoperite două cllrllmizi ştampilate în cartuş tabula
ansata cu litere corect marcate în scriere monumentali: LEG(JO) Jill F(LA VIA).
Ştampilele se încadrează în tipul III şi au fost utilizate în secolele II-III, ele fiind
atestate şi la: Singidunum, Sirmium, Aquincum şi Mursa 13 •

9
A. BArclcilA, op. cit., în BCMI, 1927, p. 44; IDR li, p. 79, nr. 178; E. Dorunţiu-Boill, op. cit., în „SCIVA",
41, 1990, 3-4, p. 2Sl-2SS.
10
D. Benea, Din istoria ml/ilard a Moulel Superior 1i Daciei. legiunea a Vil-a Claudia 1i a IJJJ-a Flavia,

Cluj-Napoca 1983, p. 38-39.
11
ILS, 9491; cf. D. Benea, op. cit., p. 117.
12
E. Bujor, LucrrJrlle de restaware li comolldare la castrul cu zid de platrd de la Bumbe1tt Jiu (jud. Gorj), în
„Materiale şi cercetari arheologice", A XV-a sesiune anuala de rapoarte arheologice, Braşov, 1981, (1983), p.
350.
11
D. Protase, legiunea a ////-a Flavia la nordul Dundrl/ şi apartenenţa Banatului şi Olter*I de vest la
provincia Dacia, în „Acta Musei Napocensis", 4, 1967, p. 63; D. Benea, op. cit., p. 162; V. Marinoiu şi
D. Hortopan, op. cit., p. IS.
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Acest detaşament a fost retras de la Bumbeşti Jiu, probabil în anii 118-119,
atunci când întreaga legiune a revenit în garnizoana Singidunum 14 .
Prezenţa detaşamentelor· acestor legiuni, pentru prima oara la Bumbeşti Jiu,
aduce noi contribuţii la cunoaşterea llctivitilţii lor în această zonil, stabilindu-se totodată
şi limita estica a prezenţei lor.
Aşadar, efectivele militare erau constituite în prima jum!ltate a secolului al 11lea d. Hr., atât din vexilaţiile celor trei legiuni; cât şi din cei 500 de militari ai unităţii
auxiliare amintite mai sus. Acest efectiv de circa 800 militari, ce a staţionat în ambele
castre de la Bumbeşti Jiu, s-a redus treptat prin plecarea, în diferite etape ( 116, 118/ 119
şi 160) a acestor unităţi. Din a doua jumatate a secolului al Ii-lea numărul milltarilor
din garnizoana castrului de la Bumbeşti Jiu „Gară" (cel <le la „Vârtop" fiind părăsit
după această data) este· alclltuitl din cei 1000 de militari ai cohortei I Aurelia
Brittonum.
Numărul relativ mare de militari staţionaţi în acest castru, demonstrează
atenţia acordatl de.administraţia romani acestei zone ce avea o impoîtanţă strategică
deosebită, ea fiind un punct obligatoriu şi permanent de trecere prin Pasul Vâlcan în
Dacia intracarpatică.
Din punct de vedere al dimensiunilor castrului de la Bumbeşti Jiu „GarA" în
cele douil faze de construcţie, considerăm că, cel puţin în privinţa incintei, aceasta a
fost aproape identică, ţinând cont şi de faptul cil zidul de piatril al castrului a fost
construit în exteriorul vechiului vallum de pilmânt, partea sa interioaril jucând rolul de
agger pentru zidul nou construit. El avea dimensiunile de circa 168 x 125" (peste
2,1 ha) şi tllCea parte din categoria castrelor de mărime.mijlocie.
Complexul de fortificaţii romane de la Bumbeşti Jiu „Gară" avea un rol
important de aparare, supraveghere şi· control. militar ale intrlrii în Pasul Vâlcan,
precum şi ale zonei submontane a Carpaţilor Meridionali; Aici era şi un important
punct de intersectare a cailor de comwlicaţie, pentru .drumurile strategice care veneau
dinspre Drobeta sau Răcari spre Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ori cel care pornea de
aici spre est, de-a lungul zonei subcarpatice, spre Buridava făcând legătura cu drumul
roman de pe Olt.

14
15

D. Protasc, op. cil.; D. Benca, op. cit., p. IS8 (llfinnl ci legiunea a fost retrasa încl din 114).
Istoria Romdni/or, voi. n, Bucureşti, 2001, p. 133.
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THE ARMY CORPS WHICH STAYED IN THE ROMAN CAMPS
AT BUMBEŞTI JIU
Abstract
The epigraphic, lithic and tegular stuff discovered to Bwnbeşti Jiu in the
settlements „Vârtop" and „Garll" certified the presence of severa! military corps,
belonging both to the regulary corps, legio V Macedonica, /III Flavia, VII Claudia and
to the auxiliary regiments, cohors IV Cypria C[tvium] R [omanorum] and cohors I
Aurelia Brittonum mil/iaria.
The most numerous stamps found at Bumbeşti Jiu in the vicus from its
neighbourhood, belong to cohors IV Cypria the one which remained here since the end
ofthe second Dacian war until in the ending halfofthe second century.
A relatively high number of soldiers garrisoned in the Roman camps from
Bumbeşti Jiu proves the Roman's attention for this area. It had a strategica! importance
in that territory being an main access road through Vâlcan pass towards intracarpathian
Dacia.

Explanation ofthe plates:

Fig. I Stamped bricks of some Roman Legion discovered at Bumbeşti Jiu
{I, 2 - after E. Bujor; 3 - after A. BArlcilA).
Fig. 2. Stamped brick of Legio 1111 Flavia Felix discoverecl in therma of
military vicus at Bumbeşti Jiu „Vârtop" (2000).
Fig. 3. Types of Cohors IV Cypria stamps discovered in castrum and military
vicus atBumbeşti Jiu „Garl".
„Gară"
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CASTRELE ROMANE DE PE LINIA OLTULUI FĂGĂRĂŞEAN"
GHEORGHE DRAGOTĂ
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În perioada stăpânirii romane, zona văii Oltului a avut o deosebită importanţă
pentru provincia romană Dacia. Sud-estul Transilvaniei şi
implicit zona din dreapta Oltului, de la cucerirea romană şi pânil în anii 118-119 era
subordonată provinciei Moesia Inferior, iar după 118-119 şi până la 158, sau chiar până
la 167, aparţinea provinciei Dacia Inferior.
Ca urmare a atacurilor sarmaţilor iazigi şi roxolani, Hadrian a luat măsuri de
fortificare a graniţei estice, pe linia Oltului şi de reorganizare a provinciei cucerite de
Traian, prin col'lstituirea provinciilor Dacia Inferior şi Dacia Superior, foarte probabil în
anii l 18-119 d. ij, Este posibil ca, la stlrşitul domniei lui Hadrian sau în vremea lui
Antoninus Pius, valea Oltului flgărăşean s! fi fost ataşată la Dacia Inferior, după cum
indică numele trupelor auxili..-e stationate în castreie din această zonă: Cohors II Flavia
Numidarum, la Feldioara, Cohors li Flavia Bessorum, la Cincşor şi Cohors lil
Galorum, la Hoghiz.
Ceruitările arheologice efectuate în Ţara F!g!qlşului, pentru epoca romana, au
cuprins castrele de 1, Hoghiz, Feldioara şi, truU recent, Cincşor, ridicate tocmai~ fata
(orientare nard-sud) aşe_z.Arilor dacice fortificate de la.A.rPaşul de Sus, Breaza şi celei,
probabil fortificată, de. fa Cuciulata 1 , de pe ,,Pleşiţa Pietro~ ". .
.'.·
Pe mal1i1l st8,ng al Oltului, .la sud-vest de Hoghiz2, se afla cel mai mare castru
roman din sud-esrul. Transi.lvaniei (de fapt castrul era situat în hotarul localităţii
Fânt4na). În vremea stăpânirii romane, zona(Hoghizului avea o 111are i,mportanţă
strategici şi ec~11Qmic;ă, CQDŞ,ţitµind un punct undţ:,se putea controla într.eaga circulatie
de pe drumurile romane din sud-estul Transilvaniei.
Cercetarea sistematică a castrullij de I~ Hoghiz (fig. I) a început în 19483 şi
s-a continuat pânA în anii 1975-19794 • Suprafata castrului tnsumeaz.ă 3,6 hec~e
strategică şi economică

a

' C9municare susJinuta I• simpozionul „Spada şi gloria. D~ia ~erior_- o provincie romani la limita nordici
:
·
a Imperiului", Muz.cul Jud~ean Argeş, 23 mal 2002.
" Muzeul Ţllrii Flgllraşului, Flglraş
.
1
I. Glodariu, FI. Costea şi I. Ciupea, Comllna de Jos. AşeziJTl/e de epoc4 daclc4 şf prefeudalll, Cluj-Napoca,
1980, p. 22, S9 şi 63.
.
1
K. HORdt. Ca.sll'MI roman .de la Hoghiz, ln ,,Malaialc şi C~ Arheologice", I, 19S3, p, 78S-798; D.
Protase, Ca.rtre romane cu_dublu zid de incinlll descoperite in Dacia, în .,Sargctia", xm, 1977, p, 196-200.
3
K. Horedt, în ,,SCIV", I, 1950, p, 24.
4
FI. Costea, Repertor/ul arheologic al JwkţMlui Braşov, I, Braşov, 1995, p. 137.
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(220x l 65m). El a avut o incinta dublii alcătuitl din ziduri paralele legate din loc în loc
cu ziduri transversale, având colţurile rotunjite şi prevAzute cu câte un turn'.
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Fig. I. Planul castrului de la Hoghiz.
Acest castru, împreunll cu cele de la Caput Stenarum (Boita) şi dt la Angustia
(Breţcu), prezint! - prin alcltUirea incintei duble - o particularitate, remarcata nu
nutnai pentru castrele din colţul de sud~st al Transilvaniei, cu acelaşi gen de incintl6 •

În interiorul castrului au fost identificate· clteva clădiri. Lingi ·castru se întindeau
canabae. Pe celllalt mal al râului (în perimetrul actualei localitaţi Ungra)
exista o mare construcţie romani de :ddlrie, un castellwn (sau ·un burgus) menit sll
asigure capul podului dinspre nord. Sub ocrotirea acestei tntArituri luise fiinţă şi o
aşezare civilă. La· Hoghiz, cea mai veche trupi militarll romani cunoscuta pAnA acwn
era Ala I Asturum care, probabil, a ridicat castrul de pamtnt, imediat după cucerirea
obişnuitele

romană.

Cu prilejul săpăturilor, pe lângă ahe materiale, s-au descoperit inscripţii, olane
cllrlmizi ştampilate, care arata ci aici şi-au avut garnizoana, ori s-au aflat temporar,
Ala I Asturum, o vexilaţie a Legiunii XIII Gemina, Numeros Illyricorwn pe vremea lui
Antoninus Pius şi Cohors III Gallorum, staţionată la Hoghiz de împăratul Marcus
Aurelius, după războaiele marcomanice (167-172), care fllceau parte din trupele
auxiliare ale Daciei Inferioare'. Cunoscând mărimea castrului şi existenţa a douA
întlrituri învecinate, prezenţa simultani a mai multor unităţi miUtare este un luctu
explicabil.
şi

'C. M. Vllllbcu, Fortificaţiile romane dln Dacia Jtrfertor, Craiova, 1986, p. lll;·idem, Armata r°""""2 &r
Dacia Jtiferior, Bucureşti, 1983, p. 117.
·
6
Ibidem, p. 82.
.
1
Bak6 G~za, în „SCIVA", 26, 1975, 1, p. 141-146; idem, tn ,,SCIVA", 28, 1977, 2, p. 195-208.
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Ca urmare a măsilrilor de fortificare a graniţei estice, pe linia Oltului, Hadrian,
a adus la Hoghiz o vexilaţie a Legiunii a Xlll-a Gemina, care - pe lângă construcţia
castrului -a ridicat şi un monument imperial d~ piatră, dedicat împăratului Hadrian8.
Dintre descoperirile monetare· din castru şi din aşezarea civila din apropiere
sunt semnalate în literatura de specialitate emisiuni de la împAraţii Traian, Hadrian 9 ,
Antoninus Pius, Severus Alexander, Gordian al III-iea, precum şi emisiuni de după
retragerea stăpânirii romJUle din Dacia.
.
·
în anul 1973 aU început cercetările arheologice la Feldioara 10~ unde a fost
identificat cel de-al pat:fulea castru dinspre. est, pe, Oltul transilvan, şi al 45-lea în
sistemul defensiv al Daciei romane, situat pe partea dreaptă a Oltului. Castrul era situat
pe malui drept al Oltului, pe locul numit „Cetatea", spre satul Feldioara (corn. Ucea,
jud. Braşov). A f,pst distrus aproape jumătate de o inundaţie sau de un curs mai vechi al
Oltului, deviat spre' nord. Au fost cercetate'laturik de nord-est şi nor(i-vest,. păstrate pe
86 m şi, respectiv, 94 m 11 (fig. 2). Castrul avea formă patrulateră, cu colţurile rotunj ite,
_'fiind prevăztit lc{ îi;iceput~cu val de pământ iar apo'i cu zid de piatră. Se pare că a fost
:)construi pentru controlul dr.Um'ului de-a lungtil Oltului.
"'
·
11
• • '
'
• • •
' '
' "
'
. ' ;,
" "' 1 · ·Materialul
arheologic
1'
„ r:· este cel' carabteristic pentru
•
'J·
castre. material~ de construcţie
~ ~- (piatră, catrunizi, ţigle şi olane),
·•'unelte, anne,; 'podoa:be: ·monede
"i•;' "· ,e= 3'> etc. · Pe • baza ., materialului
L '
arheologic;:/·se poate presupune
că, spre deosebire de castrele
11
·..: •
'
S ' sit\.late la sud de Carpaţi, viaţa
1 1
· "
·:
1
:3 fortificaţiei de• La Feldîoara s-a
'I
'll i
::;:; • .J prelungit şi 1după mijlocul sec.
·1
t ' •· ;;:!. ~ .„,III d.H. Mai mult decât atât,
·'· ': 1'1 :.; .., • • -, • exista · Şi material · arheologic
5
•'
databil în ultimele decenii ale
sec. III d.H. care dă posib'ilitatea
să se întrevadă o prelungire a
--; · vieţii în e<astru 'şi după părăsire .
Fig.2. Planul castrului de-la Feldioara. .
..,
Săpăturile arheologice
..
.
[ , •'
t .... ,,~ .
.
· au dovetlit că în eastrul de la
Feldioara·era Jocul de garnizoană al Corliole" Il Flavia Numidanlln, care a lăsat aici
,cllrlm.izi (fig. 3) şi tegule (fig. 4) cu ştampilele-COR ('ors) NV.MfD (arum), C (ohors) N
12
(umi~J şi COH (ors) NVM (idarum) ANT (oniniana) . Epitetul de „Antoniniana"
îl poartă de la începutul sec.' III, dovadă în plus a vieţii de lungă durată a castrului.
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v, Moga, Din istoria milita1:4 a Daciei romane. Legiunea Xiii Gemina, Cluj-Napoca, 1985, p. 69.
C. Popă, Castrul de la'lroghiz fn lumina unor noi'descoperiri ;,;onetare, ln „SCIVA", 3-4,·1990, p. 310.
I. Pqp, N. Gudea, (:astrul roman de la Feldioara (Făgăraş l, în „Cumidava'' , Vlll, 1974-1975, P'· 39-54 .
11 ibidem, p. 41. '
- \)
·'
•
·
·
ii I. I. Pop, în „SCIV A", 26, 1975, 2, p. 289.·292.

8
9

10

-

:
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F,ig. 4. Feldioara. Tegula.
(

.

Cohors II Flavia Numidai;um a fost adusă în Dacia
poate încă pe vremea
1
războaielor de cucerire, sau cu prilejul evenimentelor Clin !lllii ,l 17-;J18. Această unitate
militară auxil!ară mai. este menţionată şi în diplomele militare ale Daciei Inferibr din
anii 129 şi 1 o,., ceea ~ ce înseamnă că pe vrenea împ raţilor Aelius Hadrianus şi
Antoninus Pius făcea parte qjntre trupele auxiliare ale ace..stei rovincii 13 •
I
I
Întrucât singura ei garnizoană, i;:unoscută
până acum, se afla la Feldioara, considerăm că s-a
stabilit aici înQ.ă de la ÎJ1Ceput. Cărămizile cu ştampila
OOH:NUM:ANT denotă că tot ai- i se afla şi la
1
începutul secolului al IU-lea \ ,
Tot pe malul drept al râului Olt fusese
15
construit şi castrul de: la Cincşor care se află, încă,
în curs • de cercet<l!e. În urma investigaţiilor
.arheologice de până acum, au fost identificate resturi
din zidul de pe latura de nord-est, precum şi şanţul de
apărare 16 • De asemenea, au mai fost descoperite
-, , ....
frag(Ilente de ţigle (fig. 5), cărămizi şi olane
(ştampilate,
fragmentare),
ceramică
romană
provincială şi, recent, ii.nul din bastioanele de colţ ale
castrului, cel de SV 17, un mic depozit de obiecte din
fier, cuie şi piroane din fier, o aplică şi o brăţară din
bronz ş.a. În apropierea castrului r man Î!Jr anul 1986,
a fost descoperită întâmplător 10 ' mască de para~
(fig. 6).

t.

v b

13

-

Fig. 5.

I

Cincşor.

.

-

Tegula.

1. I. Russu, Inscripţiile Daciei romane, I, Bucureşti, 1975, p. 99-10_0 şi p. 108-109. _ _
" I. Pop, op. cil„ p. 291-292,
,
,
.
15
Jdem, Atestări recente ale cohortei II Flavia Bessorum la Cincşor, în „Cumi· ava1'; Xlll/2, 1983: p. 43-45.
16
Costea FI„ op. cit„ p. 130.
_ ,
·
'
17
D. lsac şi A. Isac, Noi date arheologice despre castru roman ~e la Ctncşor Oud.1Jraşov), Jn „Eph~meris
napocensis", IV, 1994, p. I 03-112.
1
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Fig.
,„ 6. Mască de paradă descoperită în apropierea castrului de la
J

1

• ~

Cincşor.

:-

Masca descoperită la Cincşor 18- înfăţişează o figură feminină, tipic romană. A
fost confecţionată din bronz, prin turnare şi apoi finisare;·--având greutatea de 570 g,
înălţimea de 24,5 cm ; · lăţimea maximă de 17 cm şi adâncimea reliefului de 14,5 cm .
Pentru a putea fi purt_ată, ochii, nările ..şi buzele erau crăpate, iar de ambele părţi ale
obrazului există câte două perforaţii, datorate niturilor' de fixare a măştii de calotă celălalt element al coifului (nedescoperit). Masca mai prezintă în zona creştetului unele
perforaţii, provocate de cupa exeavatorului în timpul scoaterii ei la lumină şi tot aici se
pot vedea găurile cuiului de balama, pentru prinderea măştii de calotă şi în acest loc.
Ovalul feţ i este alungit şi oine conturat, fruntea proporţionata: nasul subţire (puţin
acvilin), gura 'tnică şi bărbia cu gropiţă. Singurul element de podoabă al măştii îl
constituie un şirag de perle 'care strânge coafura, de la creştet către frunte şi de aici. pe
părţi. Părul este pieptănat în ·şuviţe ondulate, care acoperă şi urechi le şi era - probabil ph ns în coc ta ceafă. Despre calotă (cealaltă parte a .eoifului) nu putem ·face referiri
&oarece nu s-a găsit.
·
r:c
·
Masca putea fi folosit!l la parade militare, întreceri hipice pe echipe, exerciţii
militare sau, în situaţii fortuite, chiar în luptă, dar era incomodă pentru a fi purtată timp
· tnai îndelungat~ -I ; ...
"
După opinia noastră , purtătorul acestei măşti făcea parte din cohorta II Flavia
Bessorum, unitate militară romană, auxiliară, alcătuită din traci (besii erau unul din cele
peste 100 de triburi tracice), care-şi avea atunci sediul în castrul de la Cincşor.
Pe baza analogiilor cu alte măşti asemănătoare precum şi a inventarului
arheologic descoperit la Cincşor, masca poate fi datată în sec. II-lll.
Suntem convinşi că viitoarele cercetări arheologice din această zonă ne vor
ajuta să cunoaştem mai bine viaţa daco-romanilor de la Cincşor, în special, şi din Ţara
Făgăraşului, în general.
Castrul de la Cincşor a fost identificat ca loc de staţionare a cohortei II Flavia
Bessorum 19, stabilită aici încă din timpul războaielor de cucerire a Daciei. Se pare că
'•

1

'" Gh. Dragotă, Masca romană de bronz de la Cincşor {jud. Braşov), În „SCJVA", 38, 1987, 3, p. 276-280.
'" I. I. Russu, în „Acta Musei Napocensis", 4, 1967, p. 86-88 .
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această unitate militară era alcltuitll din_ traci, care, iniţial, a staţionat în Moesia
Inferior. A luat parte la rllzboiul din anii 101-102 şi a rlmas apoi în regiunea cucerit!
cu acesţprilej. Cu ocazia reorgani7.lrii din anii 118-119 a fost cedat! provinciei Dacia
Inferioru.
Tot pe malul drept al Oltului, integrat în Dacia Inferior, se afla situat şi castrul
de la Boita (Caput Stenarum). Castrul era situat pe o terasll deasupra Oltului, tn locul
numit " Ruda ". Ruinele acestuia au fost semnalate, pentru prima datl, de Grigore
Tocilescu iar cercetările arheologice sistematice au început în anul 1957, sub
conducerea lui Constantin Daicoviciu21 • Castelul, cu laturile inegale, are dimensiunile
47 x 41 m şi colţurile rotunjite.
Cercetările, ale căror rezultate nu sunt comunicÎlte în întregime, duc la
concluzia cil fortificaţia de aici - cu ziduri duble de incintă - constituie o particularitate
comună cu a castrelor de la Breţcu şi Hoghiz".
Având în vedere că unele cărAmizi descoperite poartă ştampila Legiunii XIII
Gemina şi după monedele de la Marc Aureliu, s-a ajuns la concluzia ci acest castru de
la Boiţa a fost construit de un detaşament al acestei legiuni, în a doua jumătate a sec. II
şi a fost folosit pini la retragere23 •
Prin poziţia sa la 1 km de gura pasului Turnu Roşu, castrul de la Caput
Stenarwn avea o deosebită importanţi, atât pentru apărarea graniţei provinciei Dacia
Inferior cât şi pentru supravegherea pasului din interiorul arcului carpatic şi a drumului
care se bifurca aici.
În timpul provinciei, regiunea dintre Olt şi Munţii Flgaraş era închisă şi
supravegheată, în est prin castrul de la Ra.,nov (Cumidava), în vest prin castrul de la
Turnu Roşu (Caput Stenarum), iar puţina populaţie pe care o avea (clei este imposibil
de admis, ca practic, să fie strAmutată întreaga populaţie dacică în interiorul provinciei)
fiind supravegheată prin castrele de la Hoghiz, Feldioara şi Cincşor. Astfel, prin acest
sistem de castre se asigura securitatea frontierei de sud a Daciei intra-carpatine.
Din cele prezentate se desprinde, deci, concluzia că, în perioada stăp4nirii
romane a zonei limitrofe văii Oltului făgăraşean, toate unităţile auxiliilJ"e cunoscute
pânll acum din castrele de la Hoghiz, Feldioara şi Cincşor aparţineau provinciei Dacia
Inferior.
Cercetarea în anii următori a castrelor, a aşezărilor civile de pe Ulngll acestea şi
a altor aşezări rurale, va aduce o sumă de noi date privitoare la locuirea zonei în epoca
romană.

ID

Ibidem.

21

C. Daicoviciu, ln „Acta Musei Napoccnsis", ll, 1960, p. 652.
C. M„ VIAdcscu, op. cit.• p. 80_
21
„Malcrialc şi CcrcetAri Arheologice", VII, p. 420.
21
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ROMAN CAMPS ON THE FĂGĂRAŞ OLT V ALLEY
Abstract
During the Roman possession in Dacia, the Land of Fllgllraş was part of the
province Dacia Inferior.
In the Land of Fllgllraş, the Roman camps from Hoghiz, Feldioara, Turnu
Roşu and Cincşor have been explored for the Roman Age. In these camps dating from
the 2nd and 3n1 cc. some military units especially cohorts had their residence: Cohors III
Gallorum at Hoghiz, Cohors II Flavia Nurnidarum at Feldioara, Cohors II Flavia
Bessorum at Cincşor.
The archaeological materials discovered in the Roman camps lying on the
banks of the River Olt, in FAglraş, region, are characteristic of any other camps:
building materials (stone, bricks, tiles and gutters tools, arms, jewels, coins as well as a
great deal of Roman provincial ceramics.
The camp system in the Olt Valley guaranteed security for the southeast
borcler of Transylvania.
The next archaeological researches in the Land of Fllglraş for the Roman
period will give further infonnation about the life and civiliz.ation of the Daco-Roman
people in this region.

List o/pictures:
Photo I.
Photo 2.
Photo 3.
Photo 4.
Photo 5.
Photo 6.

Plan of Hoghiz carnp.
Plan of Feldioara camp.
Stamped brick discovered in Feldioara camp.
Tegula mammata discovered in Feldioara camp.
Stamped tile discovered in Cincşor camp.
Parade mask discovered close to Cincşor camp.
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MUZEUL

JUD~EAN ARGEŞ

ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

SEMNE PE FAŢADELE LATERALE ALE UNOR
ALTARE ROMANE DIN OLTENIA
OOREL BONDoc·
În cele ce urm~ semnatarul acestor iânduri atrage atenţia asupra unor
semne practicate pe faţadele laterale ale unor monumente romane din piatră (desenele
au fost executate de Pena Mihaela, sincere mulţumiri). Este vorba despre trei altare din
Dacia Inferior.
1. Cioroiul Nou, comuna Cioroiaşi,judeţul Dolj: altar votiv mithraic (fig. 1/1),
executat din calcar nisipos. A fost descoperit în sondajul arheologic din anul 1938.
Profilul superior este decorat pe abac cu un triunghi flancat de două acrotere uşor
deteriorate, mai ales cea din stlnga. Altarul conţine-o inscripţie pe şase rânduri, cu
litere înalte de 0,04-0,05m. Stare de conservare- buni. Dimensiuni: 0,86 x 0,35 x
0,34 m; Muzeul Olteniei, inv. I 5582112537. Secolele li-III.
D. Tudor, Oltenia romana, ed. 1, SE 187; Ibidem, ed. 2, SE 301; Ibidem, ed. 3,
SE 384; IDR, II, 145.
S IM
PRO SALV
SV A SVOR
VMQ C ANT

S(oli) l(nvicto) M(ithrae)
pro salu(te)
sua suorumq(ue) C. Ant(onius)

IVLIANVS

Iulianus

VLMS
v(otiun) l(ibens) m(erito) s(olvit)
Soarelui nebiruit Mithra, tn săn6tatea sa şi ălor săi, C. Antonius Ju/ianus a
îndeplinitftgăduinţa, cu dragă inimii şi dupll merit.
Altarul de mai sus prezintă un semn şi pe o faţadă laterali (fig. 112), situată la
dreapta celei pe care este scrisă inscripţia. Semnul (fig. 1/3) se glseşte în partea dreaptă
a profilului superior, la 0,06. rn de latura de sus şi 0,04 m, de la~ dreaptă a faţadei.
Este săpat mai adânc decât literele inscripţiei mithraice. Faptul denota că poate fi datat
mai târziu decât inscripţia. ~ ceea ce priveşte semnificaţia semnului, se pot emite două
ipoteze: fie avem de-a face
un semn de pietrar, fie este vorba despre un chrismon.
Cred că ultima este cea mai probabilă. Semnul ar putea să reprezinte partea superioară
a unei crux monogrammatica, cu un P în vârf.
Înălţime- 0,028 m. Secolul IV (?).
XP
Xp( tcrt~)

cu

• Muzeul Olteniei, Craiova
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Fig. 1. Altarul roman de la Cioroiul Nou.
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Este de remarcat faptul cil semnul a fost gravat destul de sumar, în comparaţie
cu inscripţia mithraicll. De asemenea, difer! şi modul de inscripţionare. Este clar cil
semnul a fost executat de un alt lapicid decât în cazul inscripţiei. Mai dll de gândit şi
faptul ca semnul a fost schitat pe o faţada alllturatll celei pe care se află inscripţia
mithraică. Pare a fi vorba despre o execuţie prudentă, timid!, ca şi când lapicidul nu ar
fi dorit ca semnul său să atragă atenţia.
Dacă este vorba despre un chrismon, atunci acesta a fost executat ulterior
inscripţionării altarului. Io acest caz piesa a fost supus! unui proces de „creştinare". Se
mai poate presupune ca membrii comunitlţii de la Cioroiul Nou nu erau pe deplin
convinşi de necesitatea acestui proces. Numai aşa s-ar putea explica poziţionarea
oarecum ferit!, ascunsă, semnul trebuind practic sa treacă neobservat. Din acest punct
de vedere nu este de mirare ca semnul tn discuţie a scăpat editorului inscripţiei, dealtfel
un epigrafist foarte atent.
2. Orlea, judeJUI Olt altar votiv (fig. 2/1), executat din calcar. A fost
descoperit într-o surplturA a malului Dunlrii, în anul 1932. Partea superioara (abacul) a
fost ruptll cândva; actualmente cele doul fragmente sunt lipite.
Altarul nu prezintă elemente de.decor, ci numai o inscripţie de cinci rânduri.
Literele sunt înalte de 0,035-0,045 m şi au fost îngrijit executate. Stare de conservarebună. Dimensiuni: O, 57 x 0,21 x O, 22 m; Mm.eul Olteniei, inv. I 5585/15275. A fost
datat de către D. Tudor, la st!rşitul secolului rr:
O. Tudor, în ,,BCMI", 1933, p. 77; Idem, în ,,Arhivele Olteniei", 1936, p. 111,
nr. 6; Idem, Oltenia romană, ed. I, SE 203; Ibidem, ed. 2, SE 318; Ibidem, ed. 3, SE
470; IDR, II, 308.
I OM
l(ovi) O(ptimo) M(aximo)
P(ublius ?) Iulius
P IVLIVS
VITALIA
VitaliaNVS EX
nus ex
VOT P
vot(o) p(osuit)
lui Jupiter cel prea bun şi prea mare. Publius Iulius Vitalianus i-a pus
închinarea.
Pe o faţada laterală (fig. 2/2) situată în partea dreaptă a inscripţiei ioviene a
fost scrijelit un semn (fig. 2/3). Actualmente greu lizibil, semnul care seamăn! cu un
chrismon (?), are o înlllţime- O, 056 m. Este plasat în jumătatea superioară, aproape de
mijloc, la O, 09 m distarif.1 de latura de sus şi O, 03 m distanţă faţl de latura dreaptă a
fatadei altarului. Sub semn şerpuieşte o linie lungl~de O, 064 m. La fel ca în cazul
anterior, în privinta semnificaţiei semnului existA cf9ull posibilitllţi: fie este un semn de
pietrar, fie este un chrismon. ln ~azul ultimei variante am avea schitată partea
superioarl a unei crwc monogrammatica, cu un P în vârf.
Înllţime- 0,056m. Secolul IV (?).

XP

Xp( l<n~)

?
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Apariţia unui semn C?reştin la Orlea, nu ar surprinde, întrucât pe teritoriul
acestei localităţi au mai fost descoperite urme creştine. Surprinde însă schematismul
semnului, precum şi faptul ci a f~st săpat pe o faţada allturată cetei pe care se află
inscripţia ioviană. Probabil, este
despre aceeaşi precauţie, motivată de diferenţa
de convingeri religioase.
·.·

vorba

3. SlAveni, comuna Gostavlţu, judeţul Olt: altar votiv fragmentar (fig. 3/1 ),
inferioara. A fost descoperit în
executat din calc8r. Din piesa s-a plstrat numai
pretoriul castrului, clndva tntte 1962-1965 (dată nepreeiz.iltl). Nu prezintă elemente de
decor. Din inscripţie s-au pbtrat &aginentar în momentul publiclrii numai ultimele
două rlnduri; litere înalte de 0,04 m. Actualmente, primul dintre cele două rlnduri este
distrus, iar cel de-al doilea este greu de descifrat. Starea de conservare a piesei este

partea

slabă.

Dimensiuni: O, 46 x O, 34x 0/30 m; Muz.eul-Olteniei, inv. 147802.
Secolele 11-lll.
D. Tudor, în „SCIV", 17, 1966, 3, p. 597, nr. 8; Idem, Oltenia romană, ed. 3,
448; IDR, II, 506.
· [Au]r(elius) A~
ţianut;ileţl(q~)

„.RAVRE
LIANVS SES

'·ţ.:.;

'·

.. • .

... Aurelius Aurelianus, saqutpţjcflriu.i;. (~ pu8<pceasta) .
. . ·..

·.. ,

-

_.~

~"

\

Altarul prezint& pe faţada lathll (fig. ~Lsituată la stânga inscripţiei, un
semn indescifrabil (fig; 3/3). Este piuat la 0;22,.:.Di distanţă de latura superioară şi
O, 07 m distanţă faţă dt!"latmii dreapta· a ftlţadeî. Pire sl fie vorba despre un semn de
pietrar.
Înălţime- 0,05 m. Secolele 11-Ill .
./

Cu siguranţă, ~le trei piese cu însemne laterale descrise mai sus, nu sunt
unice; în muzee sau lapidarii mal există multe astfel de cazuri. Ca atare, se impune
reexaminarea lor cu atenţie.
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Fig. 3. Altarul roman de la Slăveni.
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MARKS ON THE LATERAL FRONT OF SOME
ROMAN ALTARS FROM OLTENIA
Abstract
This article points out the presence of some marks, apart from the inscription
for which they were worked out. The altars come from Oltenia.
I. Votive altar, dedicated to Mithras, bas a mark on a lateral front. It seems to
be the upper side ofa crux monogrammatica. lt might be clated in the 4th centw·y.
2. Votive altar, dedicated to Iupiter. On the right front of the inscription
presents a mark that might have two significations. The first possibility is that it might
be a stone mason's mark and the latter- it migbt be the upper side of a crux
monogrammatica.
3. Fragmentary votive altar bas an illegible sign on the front situated at the
right ofthe inscription. It seems tobe a stone mason's mark.

ExplanaJion ofthe figures:
Fig. 1. Roman altar from Cioroiul Nou.
Fig. 2. Roman altar from Orlea.
Fig. 3. Roman altar from Slllveni.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE TOM XI, 2002

CONSIDERA ŢII PRIVIND CULTURA MILIT ARI-ClilLIA
ÎN VESTUL MUNTENIEI"
MIRCEA NEGRU„
Vestul Munteniei este cuprins între Munţii Făgăraşului la nord, Dun!rea la
sud, r!ul Olt la vest şi linia fonnată din râurile Călm!ţui-Urlui-Vedea-Râul Târgului la
est. Pe această suprafaţă de peste I O.OOO Km 2 se întâlnesc principalele tipuri de relief,
climă, soluri, vegetaţie şi faună prezente pe teritoriul actual al României.
Politica spaţiului de siguranţă, aplicată la alte frontiere ale Imperiului Roman,
a fost pusA în practică şi la nordul Dunlrii de Jos în cursul secolului I p.Chr. Astfel,
Aelius Catus, în anii 10-12 p.Chr., şi Tiberiu Plautius Silvanus, la mijlocul secolului I
p.Chr., au strămutat la sudul Dunării peste 50.000 de geţi', respectiv peste 100.000 de
transdanubieni2.. Consolidarea graniţei Imperiului Roman la Dunărea de Jos, de-a
lungul întregului secol I p.Chr., deschidea posibilitatea cuceririi teritoriilor getice de la
nordul fluviului. În cursul celor două războaie dintre daci şi romani din anii 101-102 şi
105- l 06, o parte a teritoriului fostului regat geto-dac condus de Decebal a fost cucerită
şi transformat! în provincie roman!.

I. Aşezlri şi necropole
În vestul Munteniei au fost identificate peste 40 de situri arheologice de tip
Militari-Chilia. Cercetări arheologice de micA amploare sau simple sondaje au fost
întreprinse la Chilia3, Scomiceşti-Rusciori Nord (aşezarea nr. 1)4, Scomiceşti-Rusciori
Sud (aşezarea nr. 2)5, Coloneşti-Gueşti 6, Coloneşti-Mllrunţei 7, lpoteşti 8 , Vultureşti 9 ,
Socetu 10 şi Stoicineşti 11 •
• Comunicare susţinuta la simpozionul „Spada şi gloria. Dacia Inferior - o provincie romanii. la limita nordicii.
a Imperiului", Muzeul Judelean Argeş, 23 mai 2002.
•• Mu7.CUI Municipiului Bucureşti
1
Strabon, Geogrqfla, VII, 3, IO.
2
CIL, XIV, 3608.
1
S. Morintz, în „Materiale şi Cercetari Arheologice", VIII, 1962, p. 517 şi urm.
4
Oh. Bichir, în „Thraco-Dacica", VII, 1986, p. 112-127.
'Ibidem, p. 126.
6
Idem, în „Materiale şi Cercetll.ri Arheologice", 1980, p. 261-265.
1
Idem, Geto-dacii din Muntenia ln epoca romanll, Bucureşti, 1984, p. 4.
8
E. Comşa, Tn „Materiale şi Cercetll.ri Arheologice", VIII, 1962, p. 214-215; idem, în ,,Materiale şi Cercetll.ri
Arheologice", 10, 1973, p. 33-34.
9
Gh. Bichir, Geto-dacii, p. 7.
10
Ibidem, p. 42.
.
11
în anul 1995 un sondaj a fost efectuat în aceastll. aşei.are de Paul Damian şi M. Negru.
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Suprafaţa ocupatA de aşezlrile de tip Militari-Chilia variaz.I între 2-3 ha
(Scorniceşti, aşezarea nr. l) şi 7 ha (aşezarea de la Coloneşti·MArunţei). Locuirea a fost
compactă la Coloneşti-Mllrunţei şi de-a lungul unui curs de apă la Chilia şi Stoiclneşti.

1.1.
Locuinţele
În aşezările de tip Militari-Chilia din vestul Munteniei au fost descoperite atât
locuinţe de suprafaţă, cât şi bordeie.
Bordeiele aveau forme rectangulare sau rotund-ovale. Bordeie dreptunghiulare
sau pătrate au fost descoperite la Scorniceşti (aşezarea nr. l), Coloneşti-Mllrunţei,
Coloneşti-Gueşti şi Vultureşti. Dimensiunile lor variaz.A de la 2,30 x 3,90 m la
Coloneşti-Gueşti şi 4,80 x 5,00 m la Scorniceşti. Adâncimea lor este cuprinsă între 0,65
m şi I, 1Om la Scorniceşti. Scheletul bordeielor era din lemn, iar podeaua nu era lutuitA.
Bordeie de forma rotund-ovală au fost descoperite numai în aşezarea de la
Coloneşti-Mllrunţei. Tehnica de coostrUcţie era aceeaşi ca şi la bordeiele rectangulare.
Ele nu aveau instalaţii de foc, cu excepţia unui bordei de la Chilia, care avea un cuptor
menajer.
Locuinţe de suprafaţa au fost descoperite la Scorniceşti_ (aşez.arca nr. 1) şi
Coloneşti-Mlrunţei, unde reprezintA o minoritate în raport cu bordeiele din cadrul
aşezarilor respective. Locuinţele de la Coloneşti-Mlnmţei sunt de fonnll rectangulară,
în timp ce locuinţa de la Scorniceşti este de fonnă pătrată. Dimensiunile lor variaza
între 3,15 m x 3,00 m şi 3,90 x 4,00 m, iar adâncimea lor între 0,35 m şi 0,45 m.
Podeaua era din lut bătut, doar locuinţa nr. 3 de la Coloneşti-MArunţei ea a fost
acoperitA cu lut galben 12 •
Cuptoare menajere şi vetre de foc
in colţul de nord-est al bordeiului cercetat la Chilia a fost descoperit un cuptor
menajer de forma unei potcoave. Săpat într-un bloc de lut cruţat, vatra era puternic arsă
şi avea dimensiuni de 0,75 x 0,68 m. Carcasa a fost construit! din pietre de râu şi lut.
Cuptorul are analogii la Mătlsaru 13 şi Dulceanca 14 în cadrul culturii Militari-Chilia, la
15
Noşlac în provincia Dacia, la Poiana-Dulceşti 16 în mediul carpic, respectiv la Popeşti
Mihăileşti17 şi Poiana-Tecuci 18 în La Ti:ne-ul geto-dacic.
Vetre de foc rectangulare sau ovale au fost descoperite în locuinţe de suprafaţl
şi printre bordeie. Ele erau construite din lut pe un pat de pietre de râu. Vetre construite
în aceeaşi tehnică au fost descoperite în aşez.Irite din secolele 11-111 p.Chr. de la
23
Mătăsaru 19 , Bucureşti-Militari 20, Dulceanca21 , Hangu-Cetlţuie22 şi Poiana-Dulceşti în
12

Oh. Bichir, op. cit, p. 8.
Ibidem, p. 11.
S. Dolinescu-Ferche, Aşezdrl din ucolele Jll şi VI e.n. tn sud-vestul Mllllleniel. Cer~t4rtle rk la
Dulceanca, Bucureşti, 1981, p. 32.
"I. Mitrofan. în ,,ActaMN", 9, 1972, p. ISS.
16
Gh. Bichir, Cultura carpiclJ, Bucureşti, 1973, p. 24; idem, tn ,,SCIV", 16, 1965, p. 681.
17
R. Vulpe, în „Mllterialc şi Ccrcetlri Arheologice", VI, 1959, p. 310.
11
Idem, ln „sc1v·. 2, 1951, t, p. 194, fig. 4.
19
Gh. Bichir şi E. Popescu, în ,,Studii şi Comuniclri. Muzeul Piteşti", I, 1969, p. 85.
:111 Gh. Bichir, Geto-dacii, 1984, p. 11; M. Negru, în M. Negru, C. F. Schustcr şi D. Moise, Mllltart..Cdmpul
Boja. Un sit arheologic pe terllortu/ Bucure1ti/or, Bucureşti, 2000, p. 81.
11
S. Dolincscu-Fcrchc, op.cit., p. 39-40.
22
S. Teodor şi S. Teodor, ln „Materiale şi CcrcctAri Arheologice", VII, 1961, p. 43.
23
Gh. Bichir, în ,,SCIV", 16, 4, 1965, p. 681.
13

14

https://biblioteca-digitala.ro

CONSIDERAn1 PRIVIND CULTURA MILITARI-CHILIA

107

mediul carpic, iar în La Tene-ul geto-dacic la Spr4ncenata24, Ostrovu Şimian", Bâtca
Doamnei 26, Poiana-Tecuci27 etc.
Gropi de provizii
în toate aşezlrile cercetate în preajma locuinţelor au fost descoperite gropi de
provizii de forml cilindrică, tronconici sau ovală.
Gropile cilindrice sunt mai frecvente. Adâncimea lor variază între 0,85 m în
aşezarea nr. 1. de la Scorniceşti şi -2,30 m în aşezarea de la Coloneşti-Mărunţei, iar
diametrele între 1,10 m şi 1,58 m.
În mod obişnuit pereţii gropilor nu se lutuiau sau ardeau. Singura excepţie este
groapa nr. 9 de la Coloneşti-Mărunţei 28 , care a avut pereţii lutuiţi şi arşi.
Argumente cu privire la utilitatea acestor gropi sunt boabele de grâu
carbonizat descoperite în groapa nr. 9 din aşezarea de la Coloneşti-Mărunţei şi tulpinile
de cânepă din aşezarea de la Scorniceşti 29 • Dupl deteriorare, în aceste gropi se
depuneau resturile menajere.
Necropole
În vestul Munteniei au fost descoperite şi cercetate doul necropole de tip
Militari-Chilia, la Chilia şi Scorniceşti, iar a treia a fost descoperit! la Stoiclneşti. Pe
teritoriul localitAţii DA.neasa a fost descoperit întâmplltor un mormânt de tip MilitariChilia.10
În cadrul necropolei de la Chilia au fost cercetate un număr de 95 de
morminte, altele fiind distruse de o viroagă31 • La Scorniceşti au putut fi salvate numai
11 morminte în via fostului învăţător Constantin Rldulescu 32 • Cele doul morminte de
incineraţie identificate la Stoiclneşti, tlceau şi ele parte dintr-o necopolll distrusă
parţial de amenajarea unui canal de irigaţii. 33
Necropolele de tip Militari-Chilia din vestul Munteniei sunt plane şi conţin
numai morminte de incineraţie. O situaţie similară caracterizează întreaga arie a culturii
amintite:M, precum şi cultura Sântana-Arad. 35
în cadrul incineraţiei pot fi identificate doua variante: a) morminte cu urne;
b) morminte fllră urne.
A. Mormintele cu urne reprezintă majoritatea covârşitoare în cadrul necropolei
de la Chilia şi aproximativ 60% în cea de Ia Scorniceşti. Din aceastA variantă fac parte
şi cele descoperite întâmplător la DAneasa şi Stoiclneşti.
A/I. Morminte în urne cu capac. Urnele au fost modelate, în general, la roată
şi rareori cu mâna. Drept capace au fost folosite străchini aşezate gura în sus şi o
C. PRda 1986, GetrHlacii dtn bazirad Oltu/11i ifrferior. Dava d4 la Sprâncerwta, Bucureşti, 1986, p. 39-41.
D. Berciu, Arheo/ogiaprelstoriciJ a Olteniei, Craiova, 1939, p. IBB.
2
• C. Mitul şi colab., tn .,Materiale şi Cercetlri Arheologice", 1961, p. 340.
17
R. Vulpe, op.cit„ p. 198; idem, 1n ,,SClV", 3, 1952, 1, p. 194.
21
Gh. Bichir, Geto-dDcli, p. 12.
29
Ibidem, p. 13.
'.IO Mulţumim pentru infbnnatie Domnului Profesor Traian Zorzoliu (Drlglneşti-Olt).
11
S. Morintz, ln "Materiale şi Cercetlri Arheologice", VIl, 1960, p. 441-447; idem, ln "Materiale şi Cercetari
Arheologice", vm, 1962, p. 513-518.
12
Gh. Bichir, in "Thraco-Dacica", Vll, 1986, p. 120.
n M. Negru fi Gh. Vieru, in voi. Cercetarl fn aria nord-traciJ, m, Bucureşti, 2000, 342-345.
1
• Gh. Bichir, GetCH/acii, p. 15.
.
u Oh. Diaconu, ln ,,SCIVA", 37, 1984, 4, p. 299.
24

u
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singură dată cu gura în jos la Chilia, cioburi de vase modelate la roată la Scorniceşti şi
cu mâna la Chilia, baza unui vas la Scorniceşti şi, într-un singur caz, un capac special la
Chilia.
Merită reţinute cazurile în care la Chilia şi Scorniceşti oasele incinerate au fost
depuse pe un ciob şi acoperite cu altul. Situaţii similare au mai fost întâlnite în cadrul
37
necropolelor de la Mătăsaru36 şi Butnăreşti. Cercetătorul Gh. Bichir considera cil
vasele sparte accidental în timpul ceremoniei nu puteau fi înlocuite. 38
Mormintele or. 12 şi 17 de la Chilia reprezintă cazuri speciale. în cazul
mormântului nr. 12, vasul urnii a fost acoperit cu un vas mai mare, iar în mormântul nr.
17 oasele care nu au mai avut loc în urnă au fost depuse lângă aceasta şi totul a fost
acoperit cu un vas mare. 39
A/2. Monninte în urne fhră capac. Lipsa capacului fie el şi improvizat, ou
poate fi pusă pe starea economică a familiei decedatului, nici pe seama arăturilor
40
adânci , ci ascunde anumite semnificaţii ce ne scapă.
Urnele erau aşezate în poziţie verticală într-o groapă cilindricii sau ovalii. de
mici dimensiuni. Diametrul era în jur de 0,35-0,55 m, iar baz.a se afla la --0,50/0,80 m
de la nivelul actual al solului.
Vasele secundare sunt prezenţe rare. Ele constă în cAniţe (Chilia) şi ceşti
dacice la (Scorniceşti).
Urnele erau pline cu oase calcinate în proporţie de \12 pinii la 2/3 din
capacitatea lor. Uneori fragmentele de oase erau alese c~ grijll de la rug (Chilia), alteori
erau amestecate cu lemn ars (Chilia), sau lemn ars şi cenuşă (Scorniceşti, StoicAneşti).
Aceste situaţii au analogii în necro&)olele de tip Militari-Chilia de la Târgşor, Mătăsaru,
Bucureşti-Tei etc., cât şi în cele din Dacia şi în mediul dacilor liberi.
La Scorniceşti, uneori, au fost depuse mai întâi oasele de craniu, situaţie
42
semnalată, de asemenea, în necropolele de la Mătll.saru41 şi în mediul carpic.
B. Morminte cu resturile incinerate depuse direct în groapă au fost descoperite
la Chilia şi Scorniceşti.
B/1. Morminte cu resturile incinerate depuse direct în groapă şi acoperite cu
un capac. Oasele de la rug au fo_st depuse într-o grlimlijoarll în mijlocul gropii şi
acoperite cu un capac improvimt (un ciob de chiup la Scorniceşti, respectiv baza unui
vas la Chilia).
B/2. Morminte cu resturile incinerate neacoperite depuse direct în groapă.
Acestea au fost descoperite la Chilia (număr nepreciz.at) şi Scorniceşti (4).
.
Gropile sunt cilindrice şi au diametre cuprinse intre 0,35-0,55 m la Chilia,
respectiv 0,45-0,55 m la Scorniceşti. AdAncimea lor era în jur de 0,50 m.
Mormintele cu resturile incinerate depuse direct în groapă conţin mai puţine
oase decât cele cu urne.

16
11

11

Gh. Bichir şi E. Popescu, op. cit.
Gh. Bichir, Culturacarpîcll, p. 31-32.
Ibidem.

39

S. Morintz, în „Dacia", N. S., VI, 1961, p. 396.
Gh. Popilian, Necropola daco-rommilJ de la Locustenl, Craiova, I 980, p. SS.
•• Gh. Bichir, Geto-dacii, p. 16.
0
Idem, Cultura carpicli, p. 31.
40
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Incinerarea a fost făcut! în afara necropolelor, fapt ce reiese din fonnele şi
dimensiunile- gropilor, precum şi din cercetlrile întreprinse pânll acum.
lu cadrul necropolei de la Chilia a fost observată o grupare a monnintelor în
4
cuiburi, fenomen sesizat şi în necropola de la Mătlsaru 3, precum şi în cele de la
Butnăreşti, Pădureni şi Moldoveni-Gabara din mediul carpic. 4
Inventarul necropolelor
Inventarul monnintelor de tip Militari-Chilia din vestul Munteniei este sărac în
comparaţie cu cel al mormintelor carpice, dar asemănător celor ale populaţiei autohtone
din provinciile Dacia şi Moesia (Locusteni, Soporu de Câmpie, Obreja, Enisala etc.) ori
permanent supravegheat de armata romană (Târgşor, MAtlsaru, Medieşu Aurit etc.). De
fapt, se poate vorbi mai degrabă, de un inventar bogat al mormintelor carpice în raport
cu ale celorlalţi daci liberi.
Vasele ceramice modelate la roată sau cu mâna liberă reprezintă inventarul de
bazll al mormintelor. La Chilia 75% din totalul vaselor au fost modelate la roată, faţă de
45
85% în necropolele de tip Militari-Chilia în general.
Vasele modelate cu mâna au fost folosite ca urne sau capace improvizate.
Vasele modelate la roatll sunt în general din pastA fină şi doar în câteva cazuri din pastă
zgrunţuroasă de tip provincial roman. Oalele au fost folosite ca urne, cănile ca urne sau
vase de ofranda, iar străchinile drept capace. Ceramica romană este prezentă printr-o
amforă folositA ca umil în cadrul mormântului nr. 11 de la Scorniceşti.
în afară de ceramică, în unele morminte au mai fost descoperite: fusaiole de
lut ars (Chilia, Scorniceşti M4), fibule din bronz şi fier (Chilia şi Scorniceşti), lame de
cuţit (Chilia - 4, Scorniceşti - 1), o cataramă şi o verigi din bronz la Chilia, un
fragment de pahar de sticlă la Scorniceşti (M7), mărgele din sticlă la Chilia şi un
fragment dintr-un cercel din bronz la Scorniceşti. Toate acestea au fost trecute prin
focul de la rug.
- În concluzie, se poate spune că populaţia din vestul Munteniei a practicat în
linii mari aceleaşi variante de ritual funerar cunoscute la geto-daci şi daco-romani în
secolele II-IV p.Chr.

li. Ocupaţiile
Agricultura şi creşterea animalelor
în vestul Munteniei au fost descoperite o serie de unelte ce constituie
argumente pentru practicarea agriculturii. Astfel, în aşezarea de la Coloneşti-Mărunţei
a fost descoperit! o silpilligA Ce are analogii Îll La Tene-ul geto-dacic la Grădiştea
Muncelului şi Poiana-Tecuci 46 . În aceeaşi aşezare au fost descoperite două seceri din
fier de tipul cu tijă la mâner, ce au analogii în alte aşezllri de tip Militari-Chilia din
Muntenia47 , în La Une-ul geto-dacic48 şi în mediul celtic. 49 Cutele de gresie frecvente
în orice aşezare au fost folosite la ascuţirea coaselor, cosoarelor, secerilor şi cuţitelor50 •
41

Idem, Geto-dacii, p. 17.
" Idem, Cultrua carplc4, p. 33.
45
Idem, Geto-dacii, p. 17.
46
H. Daicoviciu, Dacia dt la Burebista la cucerirea roman6, Bucureşti, 1972, fig. 38; R. Vulpe, ln ,,Dacia",
N. S., 1, 1957, p. 148, fig. 3:5.
41
Gh. Bichir, Geto-dacii, p. 20; M. Negru, op. cit., 80.
41
Gh. Bichir, Cultwa ca~pi~. p. 45-46; idem, tn "SCIV", 16, 1965, 4, 688-689.
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În stadiul actual al cercetlrilor, cultivarea grâului este 'documentat! arheologic
prin boabele descoperite în groapa nr. 9 din aşeZaJ'ea de la Coloneşti-Maruntei. Pentru
măcinarea lui se foloseau râşniţe de tipul celor din aşeZarea. nr. I de la Scorniceşti.
Tulpini de cânepa cum sunt cele descol'Crite în aşemrea nr. 2 de la Scorniceşti erau
folosite la confecţionarea îmbr!cftmintei.' 1
Pe lângă cultivarea plantelor, creşterea animalelor constituia o ocupaţie de
bază. În aşez!rile de la Sconiiceşti, Coloneşti-Mărunţei şi Vultureşti, unde au fost
flcute statistici, erau preferate în ordine: vitele comute (bos taurus), porcinele (sus
sero/a domestica), ovicaprinele (ovicaprinae) şi mai rar calul (equus caballus}. 52
Deşi nu avem dovezi în acest sens, putem presupune ctl locuitorii din aceastl
regiune se ocupau cu vânătoarea, pescuitul şi culesul, surse ancestrale de existenţă.
Meşteşugurile

Unele obiecte de uz casnic erau produse tn cadrul tiecArei gospodarii, dar
uneltele agricole, vasele din ceramica, prelucrarea osului ~i lemnului presupuneau o
muncă calificată.

Prezenţa

unor cantitlţi însemnate de zgura de fier în aşez!rile de la Coloneşti
kg) indici existenţa unor ateliere de obţinere şi
prelucrare a fierului. 3
în aşezarea de la Scorniceşti au fost descoperite mai multe coarne de cllprior,
dintre care două au servit ca mânere de cuţite.
Producţia ceramicii
Larga utilizare a vaselor de lut ars, de la pregltirea şi plstrarea hranei pânll la
funcţiile de urne şi vase de ofrandll, a impus dezvoltarea producţiei ceramice.
În vestul Munteniei, în secolele II-IV p.Chr., au fost descoperite doull cuptoare
de ars ceramică la Coloneşti-Mllrunţei„ şi Drllgllneşti-Olt. 5'
La Coloneşti-Mărunţei s-a pllstrat in situ doar baza cuptorului de tipul cu
perete median. Sub vatrll pllmântul era ars pe o grosime de O, 12 m. Pe vatrl şi în jurul
ei au fost descoperite buclţi de chirpici perforat de la gi'ltar. Cuptoare 'de acest tip au
mai fost descoperite în aşezarea de tip Militari-Chilia de la Mlltllsaru56, în mediul
58
dacilor liberi la Medieşu Aurit57 , Lazuri , Satu Mare59, în mediul carpic la Poiana63
62
61
Dulceşti60, ButnAreşti şi Ţifeşti , iar în La Tene-ul geto-dacic la Cllţelu Nou şi
64
Poiana Tecuci •

Mărunţei (cca. 20 kgi şi Scorniceşti (0,9

"Tcz.a sustinuta de V. Pârvan (Getica, 1926, p. 495-496), potrivit clreia seecrile i:u lmna latl CraU dacice iar
cele cu lama îngusta celtice nu mai poate fi suslinuta Cercellrile au demonstrat ca ambele tipuri sunt
e,l"C2JCnte la celţi şi daci.
M. Negru, op, cil., p, 120.
" Gh, Bichir, Geto-dacii, p. 29,
12
Ibidem, p. 22-23.
n Ibidem. p, 24.
"'Gh, Bichir, Geto-docil p, 26,
" lnfonnaţii primite de la prof Traian Zorzoliu (Drlgllneşti-Olt). Îi mulţumim,
16
Gh. Bichir, op, cit,, p, 26,
11
S, Dumitraşcu şi T. Bader, Aşezarea daci/or liberi de la MedlefU Aurii, Oradea, 1967, p, 20-31.
" E. Domer, în voi. Omagiu C. Daicoviciu, p. 24.
"Gh, Lazin, în .,Studii şi Comuniclri. Muzeul Satu Mare", 1980, p, 133-136,
60
Gh, Bichir, în „Materiale şi Cercetlri Arheologice", X, 1973, p, 103,
61
Idem, Cultura carp/cd, p. 53.
62
S, Morintz şi R. Hartuchi, în „Materiale şi Cercetlri Arheologice", VIIJ, 1964, p, 522-523, fig. 2.
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anul 1979, pe teritoriul oraşului DrAglneşti-Olt, la 2 Km nord de

Stoiclneşti, a fost descoperit _fomiit un cuptor de ars vase din lut. Grltarul cuptorului

avea pe margini 16 perforaţii, ceea ce ne detennină să credem că era un cuptor cu gilon.
central. Cuptoare similare au fost descoperite în cadrul Imperiului Roman 5, în
aşezările de tip Militari-Chilia, pe teritoriul provinciei Dacia, în teritoriile dacilor liberi
din secolele 11-IV p.Chr. şi în La Tene-ul clasic geto-dacic66 •
Torsul, ţesutul şi împletitul sunt atestate de fusaiolele tronconice, bitronconice
sau cilindrice, greutăţile de lut piramidale, foanece, ace din bronz şi fier 67 •

Ceramica
În general, fn Complexele cercetate predominll ceramica din pastă modelată la
roată. Ea reprezintă aprox: 60% în sşezarea nr. l de la Scorniceşti şi 75% în cadrul
necropolei de la Chilia. Ponderea ceramicii din pastă modelată la roată descoperită în
aşe7.8J'ea nr. 1 de la Scorniceşti este asemănător celui de 66,6% din aşezarea de la
Bucureşti-Militari 61 , din centrul Munteniet
·
Ponderea ceramicii modelate la roată a crescut în a doua faz.A a culturii
Militari-Chilia în cadrul aşez.ărilor de la Scorniceşti (aşezarea nr. 2) şi ColoneştiMărunţei.69
.
Vasele modelate cu mâna liber! au în compoziţie nisip, pietricele şi rar
fragmente ceramice pisate. De obieei, ele au culoarea cărlmizie-g!lbuie şi rareori
cenuşie-gălbuie. Principalele forme întâlnite sunt vasele ovoidale, cilindrice, capacele,
ceştile dacice şî platourile cilindrice.
. Ceramica de tradiţie geticA modelat! la roată din pastă cenuşie fină este
prezenta prin vase de proviifi, vase globuhire, bitronconice, clni, ulcioare, ·un vas cu
trei toarte, străchini, capace şi strecurători.
Ceramica de aspect zgrunţuros reprezintă în unele complexe de la Coloneşti
Mărunţei aproximativ 35% din întregul material modelat la roatl. 70 În aşezarea de la
Bucureşti-Militari, aceasta categorie ceramic! reprezirlta numai 10,66% din total. 71 Ea
este din pastă nisipoasl ce conţine pietrleele şi preiîntă culorile cenuşie, cenuşiu
gălbuie sau dlrămizie. Principalele fotme··ceriunice sunt: oalele şi platourile.
.
Ceramica roriJ.anll fini de culaare roşie, clrăn1izie, cărămiziu-galbuie sau
cenuşie este p~eze.ntll în cantitlţi mici de aproximativ 1·0% la Scornlceşti. 72 Formele
întâlnite sunt amforele, străchinile, cupele, ten-a sigil/ati:i fi opaiţele.
Alte obiecte descoperite ·în aşe:zlltile şi necropolele de tip Militari-Chilia din
vestul Munteniei sunt: un fragment de pahar de stiCla (Scorniceşti, M7), cuţite din fier
(Chilia şi Scorniceşti), ace _de cusut (Sco~iceşti; Coloneşti-MArunţei), foarfecă din fier
V. Leahu, în "Cercedri Arheologice în Bucureşti", I, 1963, p. 30, fig. 19-20.
R. Vulpe şi colllb., ln ,,SCIVM, 1, 1950, 1, p. so.
65
Oh. Popilian, Ceramica romaniJ din Oltenia, Craiova, 1976, p. 139 şi unn; V. Swan, Pottery in Roman
Brltaln, Shirc Archacology, Fourth edition, 1988, p. 41; P. Tyers, Roman Pottery tn Br/tain, London, 1996, p.
28.
66
Gh. Bichir, op. cit., p. 26; M. Negru, op. c/J., p. 81.
67
Oh. Bichir, op. cit„ p. 28-29.
61
M. Negru, op. cit., p. 196-197.
09
Ibidem. p. 30.
lbukm, p. 37.
71
lbukm, p. 196.
n Gh. Bichir, tn „Thraco-Dacica", Vil, 1986, p. 119.
63

64

'°
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(Coloneşti-Mlrunţei),

cheie de..~ roman

(Coloneşti-Mărunţei),

catarame (Chilia,

Coloneşti-Mărunţei), fibule din 'fier sau bronz, piaptăn de os (Coloneşti-MArunţei),

brăţări din bronz (Coloneşti-Mlrunfei şi Scorniceşti), un ,vârf de lance, vârfuri de
sllgeţi, piroane, scoabe, fusaiole, monede etc. 73

III. Cronologia

Pentru datarea descoperirilor de tip Militari-Chilia din 'vestul Munteniei sunt
utile monedele, fibulele, cataramele şi ceramica romani.
Din prima fază a culturii Militari-Chilia, respectiv între mijlocul secolului al
Ii-lea şi începutul secolului al III-iea p.Chr., datează aşez:area de la Coloneşti-Gueşti,
aşezarea nr. l şi necropola sa de la Scorniceşti. Aşez.arca şi necropola de la Chilia pot fi
datate în secolul al III-iea p.Chr. De la mijlocul secolului al III-iea până la începutul
secolului al IV-iea p.Chr. au fost datate aşezările de la Scomic;eşti (aşezarea nr. 2),
Coloneşti-Mărunţei, Ipoteşti, Vultureşti, Socetu .şi Stoicăneşti, precum şi monnintele
descoperite la. Stoicăneşti şi Dăneasa.
În aşezarea de la Coloneşti-Gueşti a fost descoperită o moneda de la Iulia
74
Domna şi ceramici romană tîmpurie , iar în aşezarea nr. I de la Scorniceşti au fost
descoperit~ monede de la Antoninuş Pius şi G~. 7s
.
Fibulele de tipul cu piciorul întors pe dedesubt şi fragmentele de vase de
provizii (dollia) datează aşezarea de lş Coloneşti-MArunţei în a doua jumiltate a
secolului al III-iea p.Chr. şi la începutul secolului al IV-iea. În inventarul celor două
monninte de incineraţie de la Stpiclq~şti ~ fost descoperite fibule cu resoitUI bilateral
scurt, cât şi cu resortul bilateral lung. lile dateazA necropola la,.stlrşitul secolului al IIIiea p.Chr. şi începutul secolului al IV-iea p.Chr. 76
·
IV. Consldera,ii finale
,
Datarea io.iţiall a necropolei de la Chilia în a doua jumătate a şei;:olului al IIIlea p.Chr., corelată cu lipsa altor descoperiri, a fllcut sil se creadă de o serie de
cercetători, ci în perioada funcţionarii Limesului T~salutan populaţia iutoht<?nă din
71
vestul Munteniei ar fi fost evacuată. Pesco;>erirea aşel.ărilor de la Seomiceşti
(aşezarea nr. 1) şi Coloneşti-Gueşti, datat~ în secolul al Ii-lea şi la începutul secolului
al lll-lea p.Chr., existenţa ~ezilrii şi necropolei de la Chilia la începutul secolului al
Iii-lea p.Chr., infinnă ipoteza mai sus amintită. De asemenea, Gh. Bichir a coborât
78
datarea necropolei de la Chilia şi în primajwnl\tate a sec~lului al III-iea p.Chr.
Aşezările din faza târzie a culturii M.ilitari-Chilia de la ColoneŞti-MArunţei,
Scorniceşti (aşezarea nr. 2), lpoteşti, Vultureşti etc., precum şi a necropolei de la
Stoicăneşti, demonstrează. continuitatea populaţiei locale dupil abandonarea Limesului

73
Idem, Geto-dacii, p. 4~1.
"Idem, ln „Materiale şi Cercetlri Arheologice", 1980, p. 263 şi urm.
,, Idem, în „Thraco-Dacica", VII, 1986, p. 120-126.
76
M. Negru şi Gh. Vieru, op. cit., p. 435.
77
I. Bogdan-Cltaniciu, Muntenia in slstem11/ defoMiv al lumii rof1UJl1e, Rezumatul tezei de doctorat,
Bucureşti, 1981, p. 19; D. Tudor, Oltenia roman4, Ediţia a doua, Bucureşti, 1956, p. 236.
111
Gh. Bichir. Geto-dacii, p. 92.
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Transalutan. La mijlocul secolului al Iii-lea p.Chr„ în urma părăsirii limesulw amintit,
79
sarmaţii au pătruns în număr nesemnificativ în această regiune .

ti

,,

Legenda
• Aşczlri fi nccopole ~n:ctatc
• Afczlri ceroetal:e

.,

o Situri identificate

•

Fonificatii romane

Fig. 1. Vestul Munteniei în epoca romană

79

Ibidem, p. 97.
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Extrem de dificil de surprins arheologic rAmâne problema romanizArii .în
general, iar cea a romanizArii populaţiei din vestul Munteniei nu face excepţie. Un
argument în acest sens este situaţia similar! a prezenţei materialelor arheologice de
factură romană în Vestul Munteniei aflat în interiorul graniţelor Imperiului Roman şi
restul Munteniei aflat în afara graniţelor Imperiului. Se poate afirma chiar, că există
aşezllri ale geţilor liberi din Muntenia (Mătăsaru, Bucureşti-Militari)80 în care produsele
romane chiar sunt la fel de numeroase şi chiar mai diverse comparativ cu cele din
vestul Munteniei sau alte regiuni din provincia Dacia.
Considerăm cil, ~rezenţa deopotriv! a produselor romane ct şi a celor de
tradiţie local! preroman! au o puternici condiţionare economici regional!. În mod
concret, fiecare microregiune, chiar localitate au beneficiat de condiţii specific (climll,
cursuri de apă, potenţial agrar, etc.) care au influenţat direct potenţialul de viaţll
economică care se reflectă din plin în cadrul descoperirilor arheologice.
Cercetllrile arheologice efectuate până în preunt în mediul civil din vestul
Munteniei sunt în măsură să sugereze o imagine asupra realităţilor istorice din epoca
romană, dar această imagine va fi în mod cert completată şi corijata de descoperirile
viitoare.
Lista siturilor arheologice
M. Negru):

(după

completări

I. Goranu-SticllJrle
2. Budeşti-linia
3. Sdmbureşti
4. Chilia
5. Vultureşti
6. Dumitreştl
7. Cungrea
8. Cucue11
9.

21. Brebent-S4rbt
23.

25. lpoteştl
26.

Comani-M6runţat

Scorniceştl-Tl1tl1r/JI

Teslui

34.

Curtişoara

35. Socetu .

Com4niţa

Scorniceşti-Ruse/ori

/3.
14.
15.
16.
17.

Dobrotlne/
linia din Vale
Cire41ov-Lea.sl1

18.

Cireaşov-SIJ/işte

Nord
Vest

Sprtlncenala-Viespeşti

36. Cr4mpola
· '37. Coloţieşti-Baterenl
38. Coloneştl-8/Jr/Jşll
39. Coloneştt-MIJrunţei
40. Coloneştl-Gw1ti
41. Co/oneşti-Drumul Vechi

19. Slallna-Ctlrl1mid4rte

20.

Brebent-Ordoreşti'

2'. Brebenl-Puturoasa
27. VlJleni-Cl11m4ţulul Mic
28. Dr/JglJnqtl-Olt
29. Drl1g/Jnqti-Bolon
30. Stotcdnqtt-Coanda
31. D/Jaeasa
32. Stolcd,,.,ii-Puerni/IJ
33. Radom/refii

10.Scorniceştl-Ru.rciori

I 1.
12.

Gheorghe Bichir, Geto-dacii, p. 124, pi. 112;

··

Slatina-Crişan

21. Brebeni-Romdni

'° Ibidem, p. I06; M. Negru, op. cit„ p. 200.
11

Idem, ln voi. The Thracian World at the Crossroads ofCivtlizations, ll, Bucharest, 1998. p. 633; idem, în
„Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta", 36, 2000, Abingdon, p. 238.
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CONSIDERATIONS ABOUT MILITARI-CHILIA CULTURE IN THE WESTERN

PART OF MUNTENIA
Abstract

The western part of Muntenia was included inside the Roman Empire borders
from the middle or the end of the 2nd century AD until the middle of the 3n1 century
AD.
In this study we present a general view ofthe archaeological discoveries in the civilian
settlements and cemeteries from this region.
There were found rural settlements at Scorniceşti, Coloneşti-Mărunţei, Coloneşti
Gueşti, Chilia, Socetu and many others. Inside of these were discovered dwellings,
pottery kilns and a lot of pits containing archaeological materials as pottery, brooches,
coins, animal bones ant others.
At Chilia, Scorniceşti, Stoicăneşti and Dăneasa were signaled cemeteries or isolated
graves. Ali the graves were of incineration. The human bones were found inside of
some vessels, fragments of vessels or only into burial pits.
These settlements and cemeteries may be attributed to Geto-Dacians that lived in the
most part of Muntenia (except eastem, north-eastem and south-eastem) part and
created Militari-Chilia culture.
Explanation of Figure:

Fig. l. Western part of Muntenia in Roman Period; Legend: a. researched
settlements and cemeteries; b. researched settlements; c. isolated discoveries în
cemeteries; d. archaeological sites found by surface researches; e. Roman forts.
List of archaeological sites (after Gheorghe Bichir, Geto-dacii, 124, pi. 1/2;
completed by M. Negru)
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MUZEUL JUDţŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XJ, 2002

CINSTIREA SFÂNTULUI GHEORGHE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
ÎN LUMINA DOCUMENTELOR ARHEOLOGICE, EPIGRAFICE,
SIGILOGRAFICE ŞI LITERARE (SECOLELE IV-XIIl)
ION BICA•
Cultul Sflntului Mucenic Gheorghe-sflnt martirizat, în Cappadokia, în timpul
persecuţiei împăratului Diocleţian din anul 303 1 - este posibil să fi pătruns în regiunea
de la Dunărea de Jos cu mult înainte de secolul al IX-lea 2, mai precis în veacurile VIVII3. Pentru moment, în argumentarea acestei afinnaţii, ca mărturie cert!4, nu putem
aduce decât o dovadă din domeniul sigilografiei. La Noviodunum (Isaccea, jud.
Tulcea) a fost găsit un sigiliu, destul de bine păstrat, care are reprezentat în câmpul
avers bustul văzut din faţă al Sflntului Gheorghe, în costum antic - fhră nici un tel de
atribut militar (platoşă, lance, scut) - purtând nimb şi în atitudine de rugăciune (orantă).
' Facultatea de Teologie, Universitatea din Piteşti
1
Gherasim Timuş, Dicţionar aghiograjlc cuprinzdnd pe scurt vieţile sfinţilor, Bucureşti, 1898, p. 314-317;
Pr. Prof. Ioan Rlmureanu, Persecuţiile sub Diocleţlan, sub coregenţii 11 urmDfll lui. Sfdrşitul persecuţiilor, în
Istoria biserlcewal univenald, voi. 1(1-1054), ediţia a 111-a, revlzull şi completata, Bucureşti, 1987, p. 133;
Cristopher Walter, The Orig/ns o/IM Cu/I o/Saint Georges, ln .,Revue des Etudes Byzantines", 53, 1995, p.
295-326.
2
K. Dieterich, Zur Kulturgeographle und Kulturgeschlchle des byzantinlschen Balkanhandels, în
„Byzantinische Zeitschrift", 31, 1931, p. 54-55; Haralambie MihAiescu, Irrfluenţtl greceascd asupra limbii
rom4M pdnd tn secolul al XIV-iea, Bucureşti, 1966, p. 108-109; Rlzvan Thcodorscu, Bizanţ, Balcani,
Occident de la tnceputurik culturii medievale româneşti (secolele X-XIV), Bucureşti, 1974, p. 343.
1
Alexandru Bamea, Sigilii şi inscripţii din Dobrogea (sec. VI-VII e.n.), tn „Studii şi cercctlri de istorie veche
şi arheologie", 37, 2, p. 138.
4
La Capidava (corn. Topalu, jud Constanţa) e fost descoperit tntAmpla.tor un mic fragment ceramic, lucrat din
pasta de culoare roşie cllrllmizie de buni calitate, pe care este reprezentat schematic un personaj cllare pe cal,
purt4nd ln mAnl însemnul creştin al crucii, identificat cu Silntul Gheorghe (Zizi Covacef-Petru Covacef, O
noud mllrturle arMologlcd paleocreştlnd descoperitll la Capldova, ln „Pontica", XXV, 1992, p. 343-347); pe
o cruce de marmura. de la stlrşitul socolului al Vl-lea şi tnceputul celui de al VU-lca, dcscoperitl în comuna
Lazu (jud. Constanta), tn anul 1960, apare o inscripţie în limba latina., citita de profesorul Emilian Popescu
astfel: „O (sa) ec SIDICt rGeo (r) ygi. Conservo (s) servo tuo Georgio filio Murini (Oasele sunt ale lui
Gheorghe". Cel de o credinţi cu el (a pus aceasta. cruce tn amintirea robului ta.u (Doamne), Gheorghe, tiui lui
Murinus), Emilian Popescu, Inscripţiile grrceşll şi latine din secolele /V-XIII descoperile in România,
Bucureşti, 1977, p. 87-89, nr.52, cf. I. Bamea, Artacreştlnd în România, I (secolele 111-IV), Bucureşti, 1979,
p. 94-95, planşa 29; Adrian Ra.dulescu, Bazilici şi monumente crettlne în conte:rtul etnogenezei romdneşti din
secolele IIJ-VIJ fn Dobrogea, tn Monumente istorice şi Izvoare ere/line. Mllrturll de strtlvecM existenţll şi
continuitate a romdn//or pe teritoriul DwuJrtl de Jos şi al Dobrogei, Galaţi, 1987, p. 47; tn ultima vreme,
tnsa. unii dintre istorici (N. Duval, Aloxandru Baroca) vid tn crucea de la Lazu o inscripfie cu caracter votiv:
„D (eus) (sau D (ominu) s) et sancti Oeo/rgi. Conserva serlvo tuo Georgio tilio Murini" (Dumnezeu şi ale
Sflntului Gheorghe mqte pe sclavul tau Gheorghe, fiul lui Murinus), Alexandru Bamea, op. cit, p. 138.
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în câmpul avers, sigiliul are o legenda în trei r8nduri, cu litere mari, clare bine
conturate: 'O âywc; rEă>pyu>c; (Sfintul Gheorghe)'. Pe baz.a studierii caracteristicilor
sale, sigiliul a fost datat în secolele VI-VIl6 • Documentul are o deosebită importanţă
iconografică, fiind singura piesă de acest gen descoperită pe teritoriul Dobrogei, care-l
întlţişeazA pe Sflntul Gheorghe flrA atribute militare ceea ce „constituie un argument
pentru datarea mai timpurie a micului obiect"7 .
Cultul sfinţilor militari (Gheorghe, Dumitru, Theodor, Stratilat) cunoaşte o
mare popularitate în epoca marilor împăraţi războinici din dinastia Macedonenilor
(Nikephor li Phokas, Ioan Tzimiskes, Vasile II), mai precis, începând cu a doua
jumătate a secolului al X-lea8. Cu prilejul campaniei balcanice, organizată de basileul
Ioan Tzimiskes în primlvara anului 971 împotriva alianţei kieveano-bulgare, cronica
bizantină intitulată Skylitzes-Kedrenos ne spune că împăratul s-a îndreptat de la
Preslavul Mare (capitala primului ţarat bulgar) către Dorostolon (Dristra, Silistra din
zilele noastre în Bulgaria), numai „dupl ce a adus ruglciuni de mulţumire pentru
victorie mucenicului Gbeorghe"9•
După alungarea cneazului Sviatoslav de la Dorostolon, în vara anului 971,
teritoriul de la Dunărea de Jos intr! din nou în stăpânirea efectivă a administraţiei
constantinopolitane pentru o perioad! de peste două secole 10 • Reinstalarea dominaţiei
bizantine la frontiera dunăreană a reprezentat un moment important în intensificarea
legăturilor comerciale, politice, culturale dintre oraşele paristriene şi metropolele
bi7.81ltine. Consolidarea autorităţii imperiale în regiunea Dunării de Jos, dupl
evenimentele din vara anului 971, n-a reprezentat ins! un moment important numai
pentru teritoriul Dobrogei (fosta provincie romano~bizantină Scythia Minor) ci şi
pentru teritoriile româneşti nord-dunărene' 1•
Categoria obiectelor de cult din secolele XI-XII cu o largă circulaţie pe
teritoriul ţării noastre (mai ales în Dobrogea şi Moldova) este reprezentată de
cruciuliţele duble-relicvar din bronz de facturi bizantină. Pe unele dintre aceste
documente, datate în secolele XI-XII, apare reprezentată imaginea Sf!ntului Gheorghe
cu braţele în poziţie orantă, deasupra capului având inscripţia 'O arrtoc; n:6moc;
(Stlntul Gheorghe). Asemenea obiecte au fost descoperite la Bisericuţa- Găr'Van (corn.
Jijila, jud. Tulcea, 1 ex.) 12 şi la Adjud Gud. Vrancea, 1 ex.) 13 • Pe o cruce engolpion de
'I. Bamea, Slgl//i bizantine Inedite din Dobrogea (lll), ln „Pontica", XXIII, 1990, p. 317-319.
• Ibidem, p. 319
1
Ibidem, p. 319 cf. Gheorghi Alanassov, Encolpion du Bas Moyen Âge avec .sainl Theodor Strat/lat
d'Applaria, în „Culturi şi civilizatie la Dunlrea de jos", callraşi, Xlli-XIV, 1995, p. 210.
1
Gheorghi Atanassov, op. cil„ p. 210.
9
Georgiua Ccdrenus, Hl.storianun compendium, U, Bonn, 1839, p. 400; Fontu hi.storlae Daco-romtUtM, voi.
III, ,,Scriitori bizantini (sec. XI-XIV)", publicaU: de Al. Elian şi N. S. Tanqoca, Bucureşti, 197S, p. 138-139
10
N. Blnescu, Lea duche.s byzantin.J de Parl.strlon (ParadolllltZVon) et th Bulgarle, Bucarest, 1946, p. 9-117;
Gh. Manucu - AdlllJICftA:anU, Conlrlbw/11 arheologice fi nwnlmnatice la lltoria Dobrogei în perioada 9691204, voi. I, tcz.l de doctorat, Bucureşti, 1998, p. 145-355; lob Dica, Thema Partltrion (Paradounawm) ln
/.storiogrqfia blzantlnd fi romdn/J, tezA de doctorat, Cluj-Napoca, 200 I.
11
PelR Diaconu, Â propo.s de la cu/ture ma"rtalk byzanll.ne du Ba.s-Danube aw: X"-XIr .sl~ck.s, ln Actsa du
X/fi' Congn.s Inte1'11Qllonal des 'tude.s byzanllnu, voi. IV, Histoirc, Athena, 1980, p. 97-102; Dan Gh.
Teodor, Romanitatea carpato-danubian41i 8/zanţul în veacurile V-XI, laşi, 1981, p. 53-54.
11
I. Bamca, Obiects de cult, ln: Gh. Ştofan, Ion Barnea, Maria Colllfa, Eugi:n Comşa, Dlnoge,la. /, A,.zarea
/euda/iJ timpurie de la Blserlcufa GiJr'llan, Bucureşti, 1967, p. 365-366 (Dlnogeţla I, mai departe); idem,
Monumente de artcJ creştlnd descoperite pe teritoriul Republicii Populare Romdne, tn „Studii Teologice",
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facturi kieveanl (de ţip B) dcscopcritl întâmpliltor, în anul 1954, într-un mormânt
unei strivechi bisericuţe din loc:alitatea CAndeşti, jud. Neamţ, Sfântul
Gheorghe este reprezentat în partea de jos, în medalion 14 •
Cruciuliţelor duble-relicvar li se adaugi alte mărturii arheologice. Pe un
fragment din peretele unei farfurii din pastă caolinoidA, găsit la Dinogeţia - Gărvan,
este înfllţişat cu galben şi maro, pe un fond verde aprins figura unui calilreţ din care se
mai pilstreazA, şterse de vreme, doar capul călilreţului şi o parte a calului. Personajul
din aceastl imagine a fost identificat de arheologul şi istoricul Ion Barnea cel mai
probabil cu Sflntul Gbeorgheu. O plachetl turnata din bronz, găsitl întAmplător la
Sillacea (jud. Bihor), înfllţişeuil un sflnt militar care ţine în mâna dreaptl lancea iar cu
stânga se sprijini de scut. Ca îmbrilcAminte poartă o tunica lungă pini la genunchi, cu
falduri mari şi grele, o platoşll (lorica) şi o chlamidA aruncată pe spate, prinsă de umărul
drept cu o fibulă 16 • Având în vedere răspândirea cultului Sfintului Gheorghe în pilrţile
17
ungaro-traosilvilnene, în secolele X-XII, unii dintre istorici (Ion Bamea , Răzvan
18
Theodorescu ) identifica personajul reprezentat pe plachetl cu Sfântul Gheorghe.
O importantA deosebitA în tratarea subiectului nostru prezint.A sigiliile
bizantine - mici bucăţi de plumb care pecetluiau corespondenţa adresată unor
functionari ai imperiului (civili, militari, ecleziastici). Majoritatea documentelor
sfragistice descoperite pe teritoriul Dobrogei, datate în secolele X-XII, au pe una dintre
feţe înscris numele şi funcţia titularului, iar pe cealaltil o reprezentare iconografică.
Imaginea Stlntului Gheorghe în picioare, imbr!cat în costum militar sau, uneori,
purtAnd chlamidA (tunici ce se oprea deasupra genunchilor) cu lance şi scut, însoţită de
inscripţia 'O ~ fEO>pywc; (Sfântul Gheorghe), apare pe mai multe sigilii bizantine
din secolele X-XII, provenind de la Isaccea (anticul Noviodunum, jud. Tulcea, 4 ex.) 19
şi Nuflrul Gud. Tulcea, 2 ex.)2°.
aparţinând

XVU, 196S, 34, p. 172-173 (fig. 35); idem, Arta cre-1tiNJ in Romdnia, 2 (secolele VII-XIII), Bucureşti, 1981,

fi·3 144-145 (mai departe, I. BllDIC8, Arta crefllniJ); Emilian Popescu, op. cit., p. 272.

Victor Spinei, Les relatlotu th la Mo~le avec Byzan~ et la Rwsle au premier quart du Ir mil1'nalre a
la lumiere ths sources archeologiques. in "Dacia, N.S.", XIX. 1975, p. 231; idCm, Moldova in secolele XIX/V, Bucureşti, 1982, p. 107 (fig. 15n); idem, Piue th cu/1 din rssiun11e c.arpato-danublene in a.colele XXV, in "Teologie şi vi8'1", scrie noua, laşi, W, 1933, 4-7, p. 73 (fig. 1/1); Emilian Popescu, op. cil., p. 402403, nr. 444; I. Bamea, Arta creşllniJ, p. 186-187; idem, Cre1tinlsmul pe teritoriul Moldovei în secolele l/JXl/J, tn „Biserica Ortodoxa RomAnl", CVI, 1988, 1-2, p. 129 (fig. 13), unde scmnaleazl asemlnarea dintre
cele doua cruci (de la Dinogeţia şi de la Adjud), prcsupunAnd chiar ca ,,amlndoul ar putea proveni din unul şi
acelaşi atelier, al cArui meşter nu excela in cunoaşterea limbii greceşti"; Dan Gh. Teodor, Creplnl.mnll la est
de COTpaţi. D. la origini pdn4 fli secolul al XIV-iea, iaşi, 1991, p. 92, 136 (fig. 1811), 166.
14
1. Bamea, CreştlnisnaJpe terlt°'wl Moldovei ... p. 134 (fig. 24).
" I. Barnea, Ceramica de Import, ln ,,Dinogetia I", p. 234; idem, /A clramJque ck Dobroudja. X'-XIr liecles,
în „Bulletin de la corrcspondance helleniquc", supplement, XVIII, 1989, p. 140 (fig. 912).
16
1. Bamea, Arta creftln4, p. 220; V. Vltlfianu, Istoria art.lfowJale în ţlrlle romdne. I. Arta in perioada de
thzvoltare afowlollsnndui, Bucureşti, 1959, p. 171.
17
I. Bamea, op. cit., p. 220.
11
Rlzvan Theodon:scu. Un mileniu th arid cre1tlnlJ la Duni!ina tk Jos (400-1400), Bucureşti, 1976, p. 114;
vezi o a1tl opinie la V. Vlllşianu, op. cit., p. can: consideri ci ar fi vorba de unul dintre cei doi sfmfi cu
numele de Theodor.
19
1. BlmCB, Sigilii bizantine râla NUtliodwrwn (//), ln "Studii ti cerccllri de numi&maticl", VI, 1975, p. 161,
are numai lance pe umlrul drept; idem, Sigilii btzanllM llledlte din Dobrogea, in ,.Pontica", XVI, 1983, p.
264, pe unul dintre sigilii apare tinlnd lancea pe umlrul drept şi cu scutul IAngl cel stâng, iar cel de al doilea
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Un sigiliu descoperit la Dervcnt Qud. Constanţa, prima jumătate a secolului al
XI-iea) îl înflţ.işează pe Sfântul Gheorghe în costum militar împreună cu Sflntul
Theodor2 1• Acest cuplu de sfinţi militari (Sflntul Gheorghe şi Stlntul Theodor) este cel
mai adesea reprezentat în arta creştini pe tot parcursul Evului mediu22 •
Sflntul Gheorghe ciliare, la pas, mergând spre dreapta şi lovind cu lancea
balaurul de sub picioarele calului, apare pe un sigiliu găsit la Constanţa23 • Pe un altul,
provenit din colecţia lui Mihail C. Sutzu, este înflţişat tot ciliare, însă, aici, poartă o
lance terminată cu o cruce mare 24 •
Amănunte interesante despre riispAndirea cultului Stlntului Gheorghe pe
teritoriul României ne oferii şi izvoarele literare. Scrierea cu caracter hagiografic
intitulată „Vita Sancti Gerhardi" (Viaţa stlntului Gerard) arată ci voievodul bănăţean
Achtum (Ochtum) care-şi avea reşedinţa în cetatea Morisana - Urbs Morisena
(Murăşana, Cenadul de ast!zi, jud. Timiş) - a fost învins de regele maghiar Ştefan cel
Sflnt (997-1038), datorită trAdArii slujitorului slu Chanadius, eveniment petrecut cel
mai probabil în perioada anilor 1028-103025 • În cuprinsul slu, acelaşi izvor ne relatează
cil, ajuns cârmuitor al acelui Jinut, Chanadinus ridică o mlnlstire în cinstea Stlntului
Mucenic Gheorghe (in honorem beati Georgii martiris monasteriurn aedificavit) în
Oroslanos26 - undeva lângă Mureş, spre confluenţa acestuia cu Tisa, azi Maidan, in
Iugoslavia, în apropierea graniţei cu ţara noastra.
Vechimea cinstirii Stlntului Mucenic Gheorghe 'pe teritoriul ţlrii noastre este
adeverită şi de existenţa unor toponime. Un portulan italian din anul 1296 cuprinde cea
mai veche menţiune a braţului Sfintul Gheorghe (San Georgii), care este definit ca o
gură a fluviului Vicinei 27 •

ii infltişeaza numai cu lance pc umlr, fllrl scut; idem, Sceau:c byzanJi118 du Nord de la Dobrou4Ja, în „Revuc
des Etudes Sud-Est Europtennes'', XXIII, 1985, I, p. 29, tine lancea ln mana dreapll iar scutul în cea stingi.
20
Idem, Sigilii blzanJlne din Dobrogea (III), tn ,,Pontica", XXIII, 1990, p. 327, SfAntul Gheorghe poartl
nimb, ln mana dreaptl tine lancea, iar ln stAnga scutul, aşezat vertical pe plmlnt; idem, Sceara byzantlnes
inedits de Dobrou4Ja, în „Studies in B}'7Jllltine Sigillography", Dumbarton Oaks, 3, 1993, p. 62, capul
nimbat, tmbracat în tunicA pW la genunchi, lancea o tine pe umlrul drept, iar tn mina stingi scutul.
11
Idem, Sigilii bizantine Inedite dJn Dobrogea, în „Studii şi cercctlri de numismatica", III, 1960, p. 326-327;
idem, Sceawc de dera gouverneurs tnconnus du theme de Paristrion, în „Dacia, N. S.", Vili, 1964, p. 246.
22
Gheorghi Atanasov, op. cit„ p. 21 O.
23
W. Knechtel, Plumburi bizantine, în „Buletinul Socictiltii Numismatice RornAne" XIl, 1915, 2 (aprilieiunie), nr. 24, p. 91, sigiliul provine din colectia Ruzick fi a fost datat tn secolele VI-VII; V. Laurent, Bulletln
de slglllographie byzantlne, ln „8}'7Jllltion", VI, 1931, p. 810, nu este de acord cu aceasta încadrare
cronologici: „En r~litt ii ne saurait etrc anttrieur au xr, le motif iconographlque qu'il ponc n'apparaissait
pas IVIUlt cette epoque", cf. Rudolf Gonther, Der a/teste Zyc/us des DrachentlJters St. Georg, ln
„Byzantinisch-Neugri chische JahrbOcher", I. 1921, 2, p. 389-412; Gheorghi Atanasov, op. cit„ p. 210, cu
bibliografia de la nota 23.
2
' I. Bamea, Plombs byzantlns de la collecllon Michel C. Soutzo, în „Revue des Etudes Sud-Est
Europeennes", VII, 1969, I, p. 32, datat la sflrşitul secolului al IX-iea, începutul celui de al X-lea.
25
Eugen Glok, Contribuţii cu privire la Istoria p6rţllor arddene în epoca ducatului lui Achtum, în ,,Ziridava",
VI, 1976, p. 104; Vasile V. Muntean, Contribuţii la istoria Banatului, Timişoara, 1990, p. 73; Ioan-Aurel
Pop, Românii fi maghiarii fn secolele IX-XIV. Geneza stalului medieval fn Transilvania, Cluj-Napoca, 1996,
~ 129.
.
I. D. Suciu, Documente privitoare la Istoria Mitropoliei BQllJltulul, Timişoara, 1980, p. 30, 47.
27
Silvia Baraschi, Izvoare scrise prlvlrrd alft"Jrile dobrogene de pe malul DurrlJrll ln secolele XI-XIV, tn
„Revista de istorie", 34, 1981, 2, p. 325.
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Reinstalarea şi consolidarea dominaţiei constantinopolitane în regiunea
de Jos, în vara anului 971, a contribuit, între altele, la dezvoltarea vieţii
bisericeşti, nu numai în teritoriul cuprins între Duna.re şi mare (Dobrogea), ci chiar şi
dincolo de fluviu, în regiunile intra şi extra-carpatice. Diferite obiecte de cult, provenite
din Bizanţ, pătrund pe cale comercială, prin intermediul oraşelor apărute în această
vreme de-a lungul Dunării (Vicina, Dinogeţia-Gllrvan, Dorostolon), până în cele mai
îndepărtate aşezllri de pe teritoriul românesc. Studierea informaţiilor arheologice,
epigrafice, sigiligrafice şi literare arată cil, în mod special, în secolele X-XIII Sfântul
Mucenic Gheorghe se bucura de o deosebită cinstire în rândul populaţiei creştine
autohtone (protoromâne, vlahe).
Dunării
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ARGESIS STUDII I COMUNICARI seria ISTORIE TOM XI 2002

STUDIUL MATERIALULUI FAUNISTIC GĂSIT ÎN' DOUĂ GROPI
DIN PERIMETRUL NECROPOLEI DE .INCINERAŢIE DE LA
PĂULEASCA (SEC. IX)
SERGIU HAIMOVICI•
00
RADU GAVA
Zona satului Păuleasca (corn. Frumoasa - judeţul Tcileorman) se găseşte
situata pe dreapta râului Vedea, între pâraiele cu apa temporarii, spre nord Valea
Gauriciu iar spre sud Valea Viei; actualmente lunca râului este îndiguita. Ea se afll în
plină Câmpia Români, Vedea fiind apa ce desparte Câmpia Boian de cea a Bumasului.
Altitudinea medie este cu ceva peste 50 m. Pedologic, găsim un mozaic alcAtuit din
soluri brun roşcate de p!ldure (subfosile) ce-şi dau mâna cu ·altele, mai evoluate,
formate din cernoziomuri levigate; în lungul Vedei sunt soluri de luncii. Vegetaţia este
alcătuită din culturi agricole în sens larg şi pajişti secundare; din loc în loc mai găsim
însă petice mici de pădure formată din stejllrişuri uşor termofile: speciile de cer şi
gârniţă.

în zwil · a fost descoperitA de către arheologul Maria Comşa, în 1962, o
necropoll de incineraţie datat! secolul IX. Între morminte s-au găsit şi doul gropi cu
material animalier, care aproape cu siguranţă, reprezintă resturile rl1mase de la mese
rituale ce au avut loc în perimetrul necropolei. Acest material poate arăta, cel puţin în
parte, atât unele caracteristici ale economiei animaliere a populaţiei umane ce a folosit
în secolul IX, respectiva necropolă, cât şi unele date privind fauna slllbaticl\ din zonă la
acea vreme, întrucât este sigur că locuitorii respectivi se ocupau cu vânătoarea dar şi cu
pescuitul.
Resturile osoase sunt în cantitate destul de mici fiind însă semnificative.
Întrucât materialul luat pe gropi nu arată nimic aparte, el a fost swnat şi considerat ca
un tot.
Dăm mai jos, pe grupe şi specii de vertebrate o descriere sumară a resturilor
osoase şi acolo unde a fost posibil şi măsurători executate la respectivele piese.
Peşti ~l~teeoi
.
Acest grup care are ,în total opt resturi, dintre care· la trei s-a putut stabili şi
specia, iar pentru altele doar familia.
'
- una vertebră de wmn (Silurus glaniB), individ mare cam de l 0-15 kg;
• Muzeul de Istoric a Ştiinţelor Naturii, Universitatea din laşi
•• Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti
,
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- una vertebră fragmentari de la un ciprinid, credem ci un crap
(Ciprinuscarplo) mare, bătrân, de vreo 6-7 ani şi câteva kilograme greutate;
- un dentar de la un şalău (Stizostedlon lucioperca) cu dentiţie, arătAnd sexul
femei, cam de 30-40 cm lungime şi în jur de cam un kilogram greutate;
- un preopercular, precis de percid, poate aparţinând chiar individului de mai
sus;
- două radii branhiostegale, probabil de la un ciprinid;
- doua lepidotrihia, individ (izi) mare (i).
Plslri
S-a găsit un singur rest, provenit de la Gal/us domest.• adicl glinl domestici
şi anume un fragment cu epifi:za superioară de la un tibio-tars, cu llirgimea = 18 mm•;
aceasta este reprezentată printr-un tip de talie mică.
Mamifere
Sunt reprezentate prin 66 resturi osoase; pentru cinci dintre ele, dată fiind
tlrAmiţarea înaintată nu s-a putut da o diagnoză specifică (trei sunt de fapt resturi de
coaste). S-au determinat unnătoarele specii:
Bos taurus - taurine - este reprezentat prin 21 resturi aparţinAnd la cinci
indivizi prezumaţi.
- un fragment de craniu cu porţiunea frontală tăiatl în lung în dreptul planului
mediosagital, cornul stâng fiind secţionat chiar de la bazl încât se văd sinusurile
frontalului; linia intercomual11 are evidente caractere brahioere. Aparţine unui individ
mic şi gracil, probabil o femeii;
- un fragment de maxilar inferior din stânga, cu regiunea simfi:zară;
- un molar superior foarte puternic erodat;
- un premolar inferior puternic erodat;
-opt fragmente de vertebre, toate provenind aproape sigur de la indivizi
maturi;
- doua fragmente coaste;
- un fragment de epifiză superioară a unui radius ce apare masiv; ar fi, poate,
un rest provenind de la o femeii de bour (Bos primigenills);
- trei resturi de coxale, unul aparţinAnd unui individ tAnAr, sau abia adult;
- doul falange I mlsurabile:
Lungimea
57; 58
Larg epifsuper
27; 29
Larg min diaf
23; 25
Indice gracilit
40, 35; 43, 10
- una falangă III, fragmentari;
• toate mllsurătorile sunt date în mm.
Sus domest. - porcine, are 22 resturi, provenind de la şase indivizi prezumaţi
- şase fragmente craniu neural, cinci dintre ele fiind relativ gracile şi al şaselea
ce apare mult mai masiv, putând fi atribuit, posibil, unei femele de mistreţ (Sus sero/a
fena); trei dintre ele aparţin unor tineri sau abia adulţi, avAnd încll deschise suturile
craniene.
- doua fragmente de craniu facial provenite evident de la tineri;
- cinci fragmente de maxilar inferior, dintre care doull prezintă sim:fiz.a
mandibulari, unul fiind un mascul cu simfiza = 65 lungime şi altul o femelă, având
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aceiaşi lungime = 62: la două resturi se constată ca Ml este pe cale de a ieşi, deci având
o vârstă cu ceva sub doi ani. Constatăm că cel puţin patru resturi provin de la nematuri
sexual;
- un dinte incisiv inferior, oar~um masiv;
- un fragment mic de la o vertebra;
- două resturi de la omoplaţi;
- un fragment de humerus cu o parte a epifi:zei inferioare; nu prezintă foramen
supracondilar;
- un fragment de coxal cu diam. cav. acetab. = 36;
- un peroneu fragmentat;
- douA metapodii, unul fiind neepifi:zat, deci provenind de la un tânăr.
Ovicaprinae (Ovis et Capra) - ovicaprine- au în total 14 resturi ce provin
de la ambele genuri putându-se stabili pentru un fragment că aparţine precis caprei şi
pentru două ca provin, tot precis, de la oaie; ar fi un număr de trei indivizi prezumaţi.
- un fragment de craniu neural, cu sutura occipito-parietalA deschisă,
provenind de la Capra;
- patru vertebre fragmentare, dintre care un rest de atlas; una dintre ele este
precis de la un individ încă thAr;
- un fragment de maxilar inferior cu Ml pe cale de a ieşi deci cam de 1 'li ani;
- doua fragmente coaste;
- un fragment mic de omoplat;
- un fragment de humerus cu epifiza inferioară ce are lArgimea de 34; aparţine
lui Ovis;
- un fragment diafiză metacarp;
- un fragment diafiză tibie, probabil roasa de către om;
- un calcaneu, încll flrl tuber alipit, deci sub 2 Vz ani, aparţine lui Ovis;
Cervus elaphus - cerbul roşu - are trei resturi:
- un fragment de omoplat cu capul articular: lung, cap= 61, lung., supr. artic.=
44, lărgimea sa = 40;
- un fragment tibie cu epifiz.I superioara deteriorata; lărgimea ei = (75);
- un centrotars, cu lărgimea = 48;
Cele trei fragmente ar aparţine la cel puţin unui individ prezumat.
Capreolus capreolus - clprior, un singur rest osos
- un condil mandibular, foarte gracil şi îngust pare a-i aparţine.
Dupl cele expuse mai sus, se poate acum defini prin tabele, mai clar, grupele
şi speciile de la care provin resturile osoase, frecvenţa lor, apartenenţă la gruparea ·
domestice sau sălbatice.

Tabelul I
Grupele de vertebrate cărora le aoartin resturile osoase.
Gruoa
Resturi
Peşti (Pisces)
8
1.
Păslri (Aves)
Mamifere (Mammalia)
61
Total
70
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Tabelul II.
Frecvenţa

speciilor de mamifere în fragmente

Specia
Bos taurus
Sus domest.
Ovicaprinae (Ovis et Capra)
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Total

Framiente
Nr.abs
21
22
14
3
l
61

şi

indivizi prezumaţi.

%
34,42
36,07
22,95
4,91
1,63

Indivizi
Nr. abs.
%
31,25
5
6
37,50
18,75
3
I
6,25
6,25
I
16

Menţionlm cil cele mai multe resturi de la mamifere aparţin la patru specii
domestice, la care este bine totuşi sll adlugăm şi o pasllre: găina domesticll.
Mamiferele slllbatice sunt reprezentate doar prin douA specii de artiodactile
comestibile, cerbul şi, eventual, doar cllpriorul (6,54 % ca fragmente şi 12,50% ca
indivizi prezumaţi, din total mamifere); s-ar putea totuşi, cu o dozll destul de mare de
probabilitate, să fi fost prezente atât bourul cât şi mistreţul.
Aşa cum am arAtat, materialul osos găsit (nu apar moluşte: valve de
lamelibranhiate şi/sau cochilii de gastropode), provine din douA gropi, acestea fiind
aproape sigur umplute cu resturile „de bucatArie" rezultate în unna unor ospeţe cu
caracter funerar, ce flceau şi ele parte din ritualul de înmonnintare al decedaţilor. Ele
reflectă, credem, destul de clar caracteristicile economiei animaliere a locuitorilor
dintr-o aşezare cllreia îi aparţinea respectivul cimitir, destul de întins dealtfel. Nu pare
astfel sll fi existat vreo preferinţll bine definit! în ceea ce priveşte grupele sau speciile
de vertebrate care erau folosite la desflşurarea acestor mese funerare, ci vedem cil, de
obicei, „în grabll", deci nedeliberat, ci în mod oportunist, se foloseau acele animale
comestibile pe care le aveau la îndemAnl tn respectivul moment, spectrul acestora fiind
aşa cum s-a arătat, relativ, destul de larg.
Considerând tabelele I şi li putem spune cil, locuitorii aşe:zării practicau pe
larg pescuitul în râul Vedea - ce oferea o fauni piscicola destul de variatA (ciprinidele
şi percidele fiind de fapt familiile dintre cele mai bine reprezentate în apele dulci de
câmpie de la latitudinile noastre) şi era totodată atunci, bogat în peşte.
Lipsa lamelibranhiatelor aratA ci culesul acestora nu prea era practicat (ele se
gllseau precis în cantitate mare la malul milos al Vedei din acele vremuri), sau poate
erau considerate ca prea de neluat în searo.A pentru a fi folosite la o masil funerari.
Singurul rest de glin! pare a ari.ta că aceasta nu era inel prea apreciata sau
poate mai bine, incomplet asimilatA de respectiva populaţie şi deci de aceea avea o
frecvenţa cu totul joasă în cadrul animalelor domestice crescute de locuitorii aşe7Arii.
Mamiferele domestice au o frecvenţi înaltl. reprezentând, cum era de aşteptat,
factorul de bazl în asigurarea necesitaţilor de proteine animale a respectivei societlţi
umane, dar totodatA având şi ponderea aproape exclusivă în economie. Se constata
lipsa calului (în mileniu I d. Ch, calul ar fi trebuit sil aibil şi el, în raport cu celelalte
elemente ale şeptelului, cam 3-4 fragmente la Plluleasca); putem considera că nu era
agreat ca specie comestibili.
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Taurinele şi porcinele se „bat" pentru primul loc (sl nu uitam însll ci, primele
întrec cu mult ca masl porcul). Totuşi secundele au într-adevăr o frecvenţă numerici cu
totul mare şi acest fapt trebuie remarcat.
Taurinele pot fi considerate de o talie, în medie, mică, cu caractere brahicere;
resturile relativ puţine nu ne dau posibilitatea de a evidenţia şi alte caracteristici. Se
constată însll faptul că erau folosite la masa funerari şi vite bine mature şi chiar
bltrine, ce au carnea „tare"; vedem că suntem în faţa unei atitudini, nu doar maliţioase,
ci chiar ipocrite a familiei (rudelor) decedatului - cel puţin mortul nu mai poate avea
nici o pretenţie. Pe de altl parte însl se sesizează caracterul polivalent al cornutelor
mari.
Porcinele par relativ masive, concomitent cu caractere de primitivitate,
aparţinând unui tip zis tardiv, cu creştere înceată, încât mărimea optimii pentru
sacrificare era atinsll abia către doi ani; poate cil, în privinţa lor- ca monovalente- nu
mai apare caracterul ipocrit al rudelor decedatului.
Ovicaprinele , cu talie mult mai mică decât celelalte două specii, având puţine
resturi, nu pot da nici o relaţie mai evidentă; se constată doar că erau prezente ambele
genuri: Ovis şi Capra.
Facem remarca cil multe resturi osoase ale mamiferelor domestice poartă urme
rezultate din tranşarea cărnii lor; populaţia respectivă avea unelte de fier de diverse
tipuri cu care executau acest exerciţiu de măcelărire, dar se constat! ci erau destul de
stângaci tn folosirea acestor instrumente.
Două specii sălbatice arată ci şi vânătoarea era o ocupaţie a locuitorilor
aşe7.lrii ce foloseau necropola descoperită la Plluleasca. Ea era bine conturată, nu se
executa doar ca divertisment şi datorit! acesteia se acoperea o parte, de loc de neglijat,
din necesarul de proteine animale a respectivei societăţi; totodată prin sacrificarea
tuturor speciilor de mamifere se asigurau şi alte multiple necesităţi, folosindu-se
coamele, pieile, oasele, organe moi, etc., pe lângă cea de ordin alimentar. Se remarci,
de asemenea, prezenţa, la acea datl, a cerbului în plină Câmpie Româna.
Ne rAmâne acum, cltre sftrşitul lucrării, să trecem în revistă şi caracteristicile
ambientului de la sfftrşitul mileniului I, în preajma necropolei şi evident şi a aşezării de
la Pluleasca. Datele actuale: soluri de plldure, subfosile, cât şi prezenţa unor petice de
pădure cu stejărişuri uşor tcnnofile, dar mai ales existenţa de netăgăduit atunci a
cerbului tn zonă, specie cu totul stenoecll, cc face parte din gruparea ecologică de
„plldure", ne conduce să afinnlhn că în jurul celor doul formaţiuni, necropoll şi
aşez.are, se întindea odinioarA, la sfirşitului mileniului I o mare şi chiar neumblat!
plldure de Quercetum mixtum, cu specii de stejar uşor tennofile (cer şi/sau gârniţă) ce
caracterizeazJl de altfel şi astăzi, fitogeografic, respectiva zonl, ţinând evident cont de
latitudine, meridian şi altitudine.
Acest mediu silvestru, cu toate caracteristicile sale benefice, atât pentru om cât
şi pentru naturi, flceau ca pluvialitatea sl fie mai mare, variaţia temperaturii anuale
mai micll, fnc!t cursul Vedei sl fi avut astfel un debit mai constant şi mai voluminos
decât cel de astllzi şi totodată pe deplin propice pentru o fauni piscicolă abundentă;
speciile sălbatice de mamifere „de plldure" stenoece puteau fi mai larg rlspândite în
zonl şi cu condiţii bune de trai; de asemenea tot plldurea de joasll altitudine, format!
din stejlrişuri, reprezintă un mediu foarte propice pentru creşterea, evident în libertate,
a speciilor de mamifere domestice, specificate în lucrare, clei taurinele, porcinele şi
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chiar caprinele au stramoşi sălbatici flcând parte din grupa ecologic! de „pădure",
ovinele găsind şi ele în poieni şi runcuri spatii bune de păşunat. Lemnul, cu foarte
multe întrebuinţAri se glsea din plin la îndemâna omului care, în condiţii limită, avea şi
adăpost sigur în sânul acestor imense.şi neumblate păduri.
La întreaga lucrare trebuie aHlturatl un fel de addenda cu 4ouă probleme
adiacente ei:
Mai întâi trebuie amintit cA, încă de mult timp, a fost studiat materialul
faunistic de secolele VIII -X p. Chr., din două aşezAri apropiate: Tioca şi Rotari, de la
Bucov-Ploieşti, acolo unde dealurile subcarpatice se continuă lent cu Câmpia Românit
Economia animalieră oglindită prin prezenţa unor grupe şi specii de animale domestice
şi sălbatice, particularităţile lor morfologice, momentul sacrificării lor, utilizarea
acestora de societatea omenească ş. a. au fost bine puse la punct, având în vedere şi
c~titatea mare, de peste trei mii de resturi determinate. Totuşi deşi materialul
animalier, luat de noi în studiu, din prezenta lucrare, este în cantitate micii şi nu provine
din aşezare, ci dintr-o i;iecropolă, fiind considerat ca reprezentând resturile osoase
rămase în unna unor ospeţe funerare ce au awt loc în perimetrul cimitirului, acesta se
apropie prin caracteristicile sale de cel de la Bucov Ploieşti. Există însă, ca bătătoare la
ochi 1 o diferenţă în ceea ce priveşte frecvenţa porcinelor: la Bucov aceasta este mult
mai joasa, în fragmente decât la Pluleasca unde ea chiar întrece pe aceea a taurinelor,
fiind acolo doar cu ceva mai înaltă decât cea a cornutelor mici şi mult în urma
taurinelor; situaţia se schimbă atunci când se ia în considerare frecvenţa indivizilor
prezumaţi: aceasta saltă mult în favoarea porcinelor şi la Bucov, încât porcul se apropie
mult ca frecvenţă de taurine. Cu privire la frecvenţa înaltă a porcinelor vom reveni.
A doua problemă este aceea a necropolei însăşi, privind aşa dar resturile
umane găsite în morminte. Se constată că, cu puţine excepţii, ea trebuie considerată ca
o necropola de incineraţie. Noi ne vom ocupa, ca morfologi, doar de materialul uman
dintr-un numllr de peste 60 monninte (nwnllrul celor descoperite este cu mult mai
mare).
Se poate constata ca resturile incinerate sunt puternic arse, calcinate chiar şi
foarte friabile, neexistând piese mai mari de 2,5 ,cm2 • În mod cu totul excepponal se
glsesc dinţi şi resturi mici oarecum semnificative de craniu, dupa care se poate aprecia,
doar prezumtiv, fie vârsta, fie sexul individului cinerat. În cadful necropolei au fost
glsite însă şi unele morminte de inhumaţie~ în materialul nostru existl trei asemenea
morminte, cuprinzând copii foarte mici ca vArstă - neonQlus - care nu au măcar .dinţi
(s-au pus bine în evidenţă unele părţi din cutia craniană şi mai ales partea iliacii a
coxalului).
De asemenea nici la aceşti copii înhumaţi şi nici subiecţilor incineraţi nu li sau pus, înainte de cinerare, ofrande animaliere; astfel nu am descoperit la nici un
individ resturi de animale incinerate, allturi de cele umane.
Remarcam însa cA în unele morminte au fost depqse gastropode (vii?, sau doar
cochilia) şi anume Cepaea vindobonensi3r un melc mic cu cochil~ Cam de 1 Y1
centimetri diametru, terestru şi ierbivor.
,
.
sa ne oprim asupra grupului etnic la ~e ar fi apartiJ:iut i.ncÎivizii îngropaţi în
necropolă. Se ştie cil atât dacii liberi dar şi slavii îşi ardeau ci.I precldere morţii. De
asemenea cil slavii creşteau de obicei multe porcine, frecvenţa porculuj întrecând
adesea pe aceea a taurinelor, mergând până la peste 50%, în cadrul mamiferelor
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domestice. S-ar putea să fi existat la Păuleasca o comunitate slavă, care, în timp, s-a
topit în masa dacic!, constituindu-se cultura Dridu, caracteristică fazei de încheiere a
procesului de formare a poporului român.

L' ETUDE DU MATERIAU FAUNIQUE TROUVE DANS DEUX FOSSES DU
PERIMETRE D' UNE NECROPOLE D' INCINERA TION DA TEE IX-EME SIECLE
P. CHR., (VILLAGE DE PĂULEASCA DEP. DE TELEORMAN, ROUMANIE)
Resume

Le mat6riaux faunique des fosses est fonne par Ies restes osseux
representant Ies vestiges des festins fun6raires. Les restes sont en petite quantite,
seulement 70 (voie leur repartition par Ies groupes et especes dans le tableaux I et II).
On a fait une etude somatoscopique et biometrique de ces restes et en rapport des
resultats et aussi de la frequence des esp~es on a tente de presenter Ies caracteristiques
de I' economie animaliere et aussi de I' environnement de jadis.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

INFORMAŢII CUPRINSE ÎN IZVOARELE BIZANTINE
REFERITOARE LA SITUAŢIA TERITORIILOR ROMÂNEŞTI
NORD-DUNĂRENE ÎN ULTIMA TREIME A SECOLULUI AL X-LEA
ION BICA•
În perioada dintre anii 969-970, sub conducerea cneazului Sviatoslav, ruşii
teritoriul de la Dunărea de Jos, supun pe bulgari şi apoi, invadează Thracia,
punând astfel în pericol posesiunile bizantine din Peninsula Balcanică. Beneficiind de o
perioadă de linişte şi având la dispoziţie toate forţele militare (terestre şi navale), în
primăvara anului 971 1, împăratul Ion Tzimiskes (969-976) porneşte în unnărirea
puternicului inamic, expediţia organizată fiind considerată una dintre cele mai strll.lucite
campanii militare din istoria Bizanţului. După ce în aprilie ocupă Preslavul Mare,
capitala statului bulgar, bizantinii cuceresc şi alte localităţi (Pliska, Dineia),
îndreptându-se, în cele din urmă, către Dristra (Dorostolon, astăzi Silistra, în Bulgaria),
oraş dunărean între zidurile căruia se refugiase cneazul kievean. La sfhşitul lunii iulie,
după un asediu îndelungat, annata imperială respinge ultima încercare de rupere a
încercuirii, Sviatoslav fiind obligat să capituleze şi să încheie pace cu bizantinii 2• După
ocupă

• Facultatea de Teologie, Universitatea din Piteşti
1
Data începerii cxpeditiei bizantine împotriva lui Sviatoslav a fost fixată diferit de istorici. Unii dintre aceştia
(G. Schlumberger, D. Anastasievici, H. Mihliescu) s-au oprit asupra anului 972, însa cei mai mulţi (H.
Grc!goire, C GOllner, Fr. Dolger, P. Karichkovsky, G. Ostrogorsky, D. Obolensky) s-au pronunţat pentru anul
971 (G. Ostrogorsky, Htstorie de l'Etat byzantln, traduction ftam;:aise de J. Gouillard, enrichie de nombreuses
additions p!ir l'auteur prc!face de Paul Lemerle, Paris, 1967, p. 319-320, cu bibliografia de la nota 2; H.
Grc!gorie, la derni~re campagne de Jean Tzimlsk~s contre Ies russes, în „Byzantion", XII, 1937, p. 267-276;
idem, The Amorlans and the Macedonlans (842-1025) în The Cmbridge Medieval History, voi. IV, „The
Byzantine Empire", Part I, „Byzantium and its Neighbours", edited by J. M. Hussey, Cambridge, 1966, p.
160, cu bibliografia de la nota l; D. Obolensky, The Empire and its Neighbours (565-1081), ln „ibidem", p.
514, cu bibliografia de la nota 4; Marin Cojoc, Leon-Diaconul-Izvor de Istorie byzanllnlJ fn sud-estul
Europei, în ,,Mitropolia Olteniei" XLI, 1989, 5, p. 10-12).
2
Pentru destnşurarea evenimentelor din Peninsula Balcanica, ln perioada aprilie-iulie 971, vezi: Leonis
Diaconis Caloensis, Hlsloriae librl decem, c recensione C. B. Hasii, Bonn, 1828, p. 129-159; Leon Diaconus,
Războiul byzantlno-rus fnrre Ioan Tzlmlskes şi Sviatoslav la Sllistra, traducere de C. Brll.tescu, în ,,Analele
Dobrogei", I, 1920, 2, p. 282-309; Fonte.s hlstorlae Daco-romanae, voi. li. „De la anul 300 p4nA la anul
1000", publicate de Haralambie Mihaiescu, Gheorghe Ştefan, Radu H4ncu, Vladimir Iliescu, Virgil C.
Popescu, Bucureşti, 1970, p. 681-697 (FHDR, li, mei departe); Georgius Cedrenus, Hlstoriarum
compendium, tomus alter, Bonn, 1839 (Corpus Scriptorum Hlsloriae Byzanlinae, editio emendatior et
copiosior, consilio B. G. Niebuchrii, C. F. lnstituta, Auctoritate Academiae Littererum regiae Borusciae), p.
398-402 (Skylitzcs- Kedrenos, Il, mai departe), Fontes hlstorlae Daco-romanae, voi. III, „Scriitori byzantini
(sec. XI-XIV)", publicate de Al. Elian şi N. S. Tanaşoca, Bucureşti, 1975, p. 137-143 (FDHR, 111, mai
departe); Gustave Schulberger, L'~popee byzantlne a la.fin du dl:ci~m sticle, voi, 11, „Les jeunes annees de
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victoria obţinuta împotriva alianţei kieveano-bulgare, Bizanţul îşi reinstaleazl
autoritatea sa asupra teritoriilor de la Dunlrea de Jos, acestea fiind supuse regimului
administrativ-militar al themelor3.
În timpul luptelor de la Dorostolon, cu puţin înainte de asediul final, cronica
bizantina intitulat! Skylitzes-Kedrenos4 ne informează despre prezentarea în faţa
împăratului Ioan Tzimiskes a unor soli veniţi din Konstanteia şi din alte cetăţi ridicate
dincolo de Dunăre: „Kal npom'!Â.0ov ailTiil nptapE1c; tK Kmvcnavtdw; Kal 'tOOV UUmv
qipouplmv •mv Jttpav {bp1µtvmv •oii latpou aµVTjertlav KaKmv al•ouµEvot Kal fo1rtouc;
trxs1pu;;oV'tE<; auv toi; axupmuacrlv'' „(Şi au venit la dânsul din Konstanteia şi din alte
fortăreţe ridicate dincolo de Istru soli, care cereau iertare pentru faptele rele s!vârşite,
3
predându-se cu acele fortlreţe)" .
Localizarea cetăţii menţionata în cronica bizantinA cu denumirea de
Konstanteia (Kmvatav'tda) continua să reprezinte şi ast!zi un subiect controversat în
rândul istoricilor. o grufare a acestora - Eugen Stănescu6 , Petre Diaconu', Emilian
Popescu8, Oana Damian - consideră el textul se referă la aşezarea Constantia de pe
litoralul Mirii Negre (fosta metropola romano-bizantini Tomis, actualul oraş
Constanţa) - menţionat! cu acest nume, tn secolul al X-lea, de împlratul cArturar

Basile li tueur de Bulgarcs", Paris, 1896, p. 109-178; Ion Barnea - Ştefan Şteflncscu, Din i&torla Dobrogei,
voi. 111, „Bizantini, romAni şi bulgari la Dunlrca de Jos", Bucureşti, 1971, p. 71-76 (DID, III, mai departe);
Marin Cojoc, op. cit„ p. 16-17.
1
N. Oikonomid~. RecMrche.r mr l'hi1tolre du Ba&-Danube aux X'-Xf .rlick1: La Me1opotamle ,a
L'Occldent, în „Rcvue des ~tudes Sud-Est ~nesK (RESEE, mai departe), 111, 1965, 1-2, p. 59-72;
idem, Les lt.rtes de pnseance des IX' el X' slic/11, 1ntroduction, texte, traduction et commentaire, Paris, 1972,
p. 262-263, 268-269; Gh. Manucu-Adamcşteanu, ContrlbuJtt arheologice şi munlsmattce la Istoria Dobrogei
în perioada 969-1204, voi. I, tezll de doctorat;Bucurcşti, 1998, p. 148-157; Oana Anca Damian, Btzanţul la
Duntlrea de Jos in secolele Vll-X, tezA de doctorat, Bucureşti, 1998, p. 243-254; Ion Bice, Thema Pari.sirian
(Paradounavon) în istoriografia bizantină şi romântl, teza de doctorat, Cluj-Napoca, 200 I, p. 60-65.
4
Gcorgios Kedrcnos, contemporan cu lmpllratul Alexios 1 Comnenul (I 081-1111) a scris o cronici
universali tuvowu; linopul>v (Compendiu de istorii). fn aceastl lucrare ele face o prezentare a evenimentelor
pAnll ln momentul lnscllunlrii basileului Isaac I Comnenul, adicll plnll în anul 1057. Pentru perioada anilor
811-1057, Kedrenos copiazll aproape literll cu literll opera istorica a lui Ioan Skylitzes, care a activat tn 8
doua jumlltate a secolului al Xi-lea (Karl Krumbacher, Geschlchte der byzanttnlschen Utteratur vo"
Justinian bis zum Ende de.s ostriJmtschen RelcM1 (527-1453), zweite Autlage, Monchen, 1897, p. 268-368;
Gyula Moravcsik, Byzantlnohlrcla, voi. I, ,,Die byzantinischen Qellen der Geschichtc der TUrkvOlker"
zweite Durchgearbeitete Autlage, Berlin, 1958, p. 273-275).
'
'Skylllzes-Kedrenos, li, p. 401~ FHDR, m, p. 16-17.
6
E. Stlnescu, Byzance el le.s Pay1 roumains, in Acle.r du XW' Congr~.s lntemational de.r 'tude.s byztmtirie.s
(Bucare.sl, 6-12 seplembre, 197 J}, publi~ pac Ies soins de M. Berza et E. Stlnescu, Bucarcst, 1975, voi. I, p.
398, considera cil 1n realitate textul ar 11 tlcut menţiune despre doull ambasade: una de la Constanţa (Tomis)
fi alta din stinge Dunlrii.
P. Diaconu, Les Pechenigues aux Bas-Danube, Bucarest, 1970, p. 24, nota 40; idem, Les rlves du Danube a
la lumlere de quelques pa.rsage.'I de la cronlque du Slc)1/ttzes, tn „RESEE", XIV, 1976, 2, p. 315; idem,
R11alittlli politice la Dunm-ea de Jm: români, bizantini, bulgari, pecenegi, tn „Revista de istorie", 34, 1981, 6,
p. 1125; idem, Cdmpla Romdnll şi Btzanţul 1n 1ecolul al X-lea, tn ,,lstrosK, V, 1987, p. 218.
I Emilian Popescu, Constanllnlana. viile evlche de la Scythle Mlneure. Un probllme de geographle
hl.slorlque, în Chrisllanllw daco-romana. Florlleglum 1tudlorum, Bucarest, 1994, p. 282; idem, Le
chrlltlanl1me .rur le lerl/otre de la Roumanle au temps de /'evangelisatton des ru.rses, estratt da ..Nuovi studi
storici", 17, 1992, p. 179, unde are o alta plrerc: „Cctte Konstan~ia pourrait etre la viile Tomis (auj.
Constanta) ou mtmc Constantiniana Daphm! 8. l'cmbouchurc de l'Argeş, dans Ic Danube".
Y Oana Anca Damian, op. cil„ p. 239.
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Constantin Porfirogenetul 10 - pe când Ştefan Pascu 11, Ion Bamea 12 , V Ta.pkovaZairnova13, Nicolas Oikonomidis 14 , Marin Cojoc 15 , Corina Nicolescu 16 , Ilie Cătrinoiu 17 ,
Traian Valentin Poncea 18 opteazA pentru Constantiniana Daphne, cetate construită de
Constantin cel Mare şi refăcuta. din temelii de Justinian I, localizată ipotetic pe malul
stâng al Dunlrii, cel mai probabil la vărsarea râului Argeş în Dunăre 19 •
Având în vedere cli acumullrile informaţionale din ultimele decenii nu sunt
suficiente pentru a susţine ideea venirii unei ambasade la Dorostolo din Constantia
(Constanţa de astazi.)2°, credem că textul cronicii Skylitzes Kedrenos, aşa cum este
formulat, face referire mai degrabă la cetatea Constantinia Daphne de pe malul stâng al
Dunării decât la Constanţa din zilele noastre, anticul Tomis.
În ceea ce priveşte „cetăţile ridicate dincolo de Istru" (ta <ppoup1a tcl>v x~pav
lOpiµ~cov toll lcrtpou), nedispunând de repere topografice sigur istoriografia presupune
că acestea reprezintă fortificaţii nord-dunărene consolidate cu plimânt şi lemn sau chiar
21
piatră, situate cel mai probabil în Câmpia Munteană şi în zona colinară subcarpaticli .
10
Constantine Porphyrogenitus, De admin/strado lmperlo, greek text edideby Gy. Moravcsik, english
translation by R.H. Jenkins, Budapesta, 1949, p. 62; FHDR, 11, p. 660-661.
11 Şt. Pascu, Cristalizarea relaţiilor feudale şi apariţia primelorformaţiuni politice pe teritoriul ţdri1 noastre
în secolul al X-lea tnceputul secolului al Xl-lea, ln Istoria României, voi. 2, Bucureşti, 1962, p. 51; idem,
Voievodatul Transilvaniei, voi. I, ediţia a li, Cluj, 1972, p. 55.
11
I. Bamea, DID, III, p. 74; idem, Arta creşllnd in România, 2 (secolele Vil-XIII), Bucureşti, 1981, p. 14; 1n
ultima vreme, ca urmare a apariţiei unor documente sigilografice, care ne prezintl numele a doi mitropoliţi de
Tomis (Vasile şi Aniket), de la sflrşitul secolului al X-lea şi începutul celui de al XI-iea, Ion Bamea lşi
schimbi opinia: „cunoaştem insl ci aproape toate fortlreţele (ippo(lpm) de la Dunlrea de Jos, la cere se referi
cronicarul bizantin, nu erau situate pe malul stang, ci pc malul drept al fluviului, ier despre Constantiniane
Daphne nu ştim precis nici unde se afla, nici daci mai exista ln secolul al X-lea. De aceea este de presupus ci
textul lui Skylitz.cs se referi mai degrabl la Constanţa-Tomis (I. Bamea, Noi date despre mitropolia
Tomlsulul, ln ,,Pontica", XXIV, 1991, p. 279)".
n V. Tlpcova-Zaimova, L'adminlstratlon byzantlne au Bas-Danube (fin du X'-Xf s.), tn „Etudes
Balcaniques", 9, 1973, 3, p. 99.
14
N. OikonomidCs, Recherches sur l'hlstolre „. p. 63.
15
Marin Cojoc, op. cit., p. 18.
16
Corina Nicolescu, Aspecte ale relaţiilor culturale cu Bizanţul la Dumlrea de Jos in secolele X-XIV, in
„Studii şi materiale de istorie medie''., V, 1962, p. 31.
17
Ilie Catrinoiu, /rlfluenţa bizamlnd asupra teritoriului Munteniei în secolele V/I-XIII, în lumina Izvoarelor
literare, arheologice şi numismatice, în „Biserica Ortodoxl RomAnl", Cil, 1984, 8-10, p. 634.
11
Traian Valentin Poncea, Geneza oraşului medieval romdnesc in spaţiul extracarpatic (secolele X-XIV),
~refaţl de Radu Florescu, Bucureşti, 1999, p. 89-90.
·
.
9
I. Bamea, în Din Istoria Dobrogei, li, ,,Romanii la Dunarea de Jos", Bucureşti, 1968, p. 388-389; idem,
Preocupdri ale Sfdntulul Constantin cel Mare la Dundrea de Jos, ln „Mitropolia Olteniei", XXXII, 1980,
1-2, p. JO; idem, Dafne (Constanllnlana Dap,hne), ln Enciclopedia arheologiei şi Istoriei vechi a Romdnlei,
voi. li, coordonator ştiinţific Constantin Preda, Bucureşti, 1996, p. 24; Ion Bamea, Octavian Iliescu,
Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982, p. 115-116; Emil ian Popescu, Le chrlstlanisme „. p. 417; o alta opinie,
la Petre Diaconu, fn clfutarea Daphnei, în „Pontica", 4, 1971, p. 311-317; idem, Sur l'emplacement de
l'anciene Daphne, ln „Studia Balcanica", Sofia, 10. 1975, p. 87-93.
211
Gh. Mlnucu-Aderneşteanu, Tomis - Con.itanlia - Constanta, în „Pontica", XXIV, 1971, p. J 17.
21
La aceastA concluzie s-a ajuns datorita faptului ci în nici una din aşezlrile de pe malul stang al Dunlrii nu
s-au descoperit materiale arheologice din secolul al X-lea, iar aşezlrile din CAmpia Munteana de tip Dridu nu
prezintl sisteme de fortificaţii (Petre Diaconu, Despre pecenegii de la Dundrea de jos fn secolul al X-lea, în
„Studii. RevistA de istorie", 18, 1965, S, p. 1126; idem, Rolul cetlfţli din insula Plfcuiul lui Soare fn cadrul
situaţiei politice a Dobrogei la efârşltul secolului al X-lea, în „Pontica", li, 1969, p. 395-396; idem, Les rives
du Danube a la lumiere „. p. 315; idem, Câmpia Română şi Blzanţul .„ p. 217-218; cf. N. BAnescu, Des
duchjs byzantins de Parlstrlon (Paradounavon) el de Bulgarle, Bucerest, 1946, p. 46; ŞI. J:>ascu,
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La Slon Gud. Prahova) au fost glsite unnele unor aşezări tntlrite cu puternice ziduri de
cărlmidl şi piatră din secolele IX-XII, alcătuind un sistem de fortificaţii de-a lungul
unuia dintre cele mai imgonante drumuri de lega teritoriul Munteniei de ţinuturile
situate dincolo de Carpaţi 2• Cercetând fortificaţiile de la Slon, Maria Comşa a ajuns la
concluzia că acestea au reprezentat, în secolele IX-X, reşedinţa unuia dintre primele
cnezate româneşti din nordul Munteniei23 • Prezenţa voievodatului de la Slon implic!
24
posibilitatea existenţei altor fonnaţiuni protoromâne în zona carpatică şi subcarpatică .
Aceste aşezări fortificate, conduse de şefi locali feudali -mărturii ale unei pronunţate
stratificlri sociale2'- aparţineau populaţiei locale protoromâne26 • Ele au o importanţi
deosebită, reprezentând atât o dovada incontestabilă a continuităţii elementului
autohton27 , cât şi a permanentelor legl1turi (comerciale, politice, culturale) dintre
locuitorii de pe cele două maluri ale Dunării 28 •
Aceeaşi cronic!, Skylitzes-Kearenos, ne informeazl că împăratul i-a primit cu
bunlvoinţ! pe reprezentanţii cetăţilor nord-dunărene, poruncind să fie trimise
garnizoane pentru a lua În Stăpânire fortificaţiile: „od~ 1tpoo11V0><; ~E~ă.!J.6V~ {1nton:\).E
toiu; xapal:r1'lfoµ&vouc; t6. q1poupla Kal cnpan.â.v cmox.p<OOav E~ tT\v aut<ilv qnU..a.ICl'Jv"
(Primindu-i cu bunăvoinţa tm~Aratul a trimis oameni s! preia fortăreţele şi oaste
îndestulătoare pentru paza lor) 9 • Infonnaţia scoate în evidenţă extinderea autoritlţii
bizantine, în timpul împăratului Ioan Tzimiskes, asupra unei părţi importante din stânga
Dunării, în Câmpia Munteana.30 •

Cristalizarea reia/ii/or feudale „. p. Sl; Alcx1111dni Andronic, Români, bulgari, nql şi bl%0nllnl la Dunitna
de Jos la 8fârşitul secolului al X-lea, ln ,,Memoria Antiquitas", I, 1969, p. 212; Barbu CAmpina, Problema
apariţiei statelor feudale romdneşll, ln ,,Scrieri istorice", voi. I, îngrijit de [)amaschin Mioc şi Eugen
Stanescu, Bucureşti, 1973, p. 31-32; M. SAmpetru, La nglon du Ba.r-Danube au X' slkle ds notre ere, tn
,,Dacia N.S.", XVIll, 1974, p. 260; 1Uzv1111 Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la lnceputurile culturii
medievale romdneşll (secolele X-XIV), Bucurqti, 1974, p. 49; Ştefan OltcllllU, Societatea carpatodanubiano-ponllclJ in secolele JV-XJ. Structuri d1m()-(lconomlce şi social politice, Bucureşti, 1997, p. 253;
Oma Anca Damian, op. cit., p. 239, 240; Traillll Valentin Poncca, op. cil., p. 90.
12 Maria Comşa, CercetlJrlle de la Slon şi Importanţa lor pentnl studlulfonndrll relaţiilor feudale la sud de
Carpaţi, ln „Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al judeţului Prahova", Ploieşti, li, 1969, p. 21-29;
idem, Un cnJtat rowmaln de X'-Xlf slecle.s d Slon-Prahova. Etudes pre//mina/re1, în „Dacia N. S.", XXII,
1978, p. 303-317.
21
Idem, Un cnezat roumain .„ p. 315.
1
• Ibidem, p. 317.
2
' Ştefan Olteanu, op. cit., p. 253, cf. Barbu Clrnpina, op. cil„ p. 32, consideri ci informaţia rcprezintA 1n
~i:ul ~rcctlrii institu\iilor feudale romlncşti o dovadl pentru „generalizarea procesului de tlurire a acestor
mst1tu.t11 1~ v~acul. al X-lea pc tot teritoriul locuit de poporul romln, dacii ţinem scama de con\el(tul
lmprcJurllrilor 1stoncc Jn care se lnscreazl evenimentul".
26 Ion Barnca, Byzance, Kiev el /'Orient sur le Bas-Darwbe du X'-Xlf s/ecles, ln „Nouvcllcs Etucics
d'Historire", Bucarcst, 195 5, p. 173; idem, DID, lll, p. 74; Corina Nicolescu, Moştenirea artei bizantine Tn
~omânl~, B~c~rcşti, 1971, p. 32; M. SAmpctru, op. cit., p. 260.
C. Daicov1c1u, Originea poporului romdn dupa cele mal noi cercett!Jrl, tn Unit11te şi continuitate fn /3torla
poporului romdn, sub redacţia prof. univ. D. Bcrciu, Bucureşti, 1968, p. 91, semnalcazl, ln cadrul culturii
protoromlne Bucov (din care face pw şi aşezarea de ta Slon). plstrarea vechiului tip de locuinţe (bordeie
sau casc), cu vctrt de foc deschise, de tradiţie dacicii şi daco-romani.
11
1. Barnca, DJD, lll, p. 74; Alcx1111dru Andronic, op. cit., p. 212.
2
v Slcyllne.r-Kedreno.r, li, p. 401; FHDR, lll, p. 140-141.
111
N. Bllncseu, op. cit., p. 46; P. Diaconu, Rolul celillll din Insula Pilcu/ul lui Soare „. p. 395; idem, Cdm.pia
Romdnd şi Btzanţu/, „. p. 217; N. Oikonomodh, op.cil., p. 63.
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Un alt izvor, cunoscut sub denumirea de „Taktikon-ul Escurial" (lista de
înt!ietate a funcţionarilor bi:zantini, datată în anii 971-876/979, descor.rită în
biblioteca Escurial, de lingi Madrid), publicat de la Nicolas Oikonomidis 1, aduce
amlnunte interesante în această probleml. ln cuprinsul sau, documentul face menţiune
despre existenţa unei theme (circumscripţie administrativ-militara, în secolele VII-XI,
în care întreaga putere -civilă şi militară- era încredinţată strategului) cu denumirea de
Mesopotamia Apusului -o(trtpaî1Tfo~) Mt:a01tO'taµ~ ni~ .Mae~32 -, themă localizată
de bizantinologul grec Nicolas Oikonomidis la Dunărea de Jos 33 • Printre ipotezele
propuse de acesta se aflli şi regiunea din st!nga Dunlrii (Câmpia Munteană), care este
străbătuta de mai multe râuri (Argeş, Ialomiţa, Buzau)34 • Mai mult, în ultima vreme,
istoricul şi arheologul Petre Diaconu este de parere că aceasta localizare trebuie
considerată o certitudine: „Astăzi e un lucru pe deplin stabilit că prin Mesopotamia
Apusului era designată regiunea din st!nga fluviului, inclusiv Câmpia Dunării
încorporată Bizanţului în 971 " 35 • Acest aspect pare a fi adeverit de faptul că, în mai
toate aşezlrile din CAmpia Dunarii cercetate pânl în prezent, apar fragmente de amfore
piriforme modelate în atelierele bizantine sau alte obiecte (mărgele) tipice regiunilor
pontice36 • Regiunea ocupată de bizantini în stânga Dunării, în vara anului 971, a rămas
sub controlul administraţiei constantinopolitane pentru o perioadll scurtă de timp, cel
mai probabil.fana la moartea împlratului Ioan Tzimiskes (976) sau la puţin timp dupl
aceasta dată3 •
Informaţia oferită de cronica Skylitzes-Kedrenos prezintă o deosebită
importanţă pentru istoria poporului român, într-o perioadă mai puţin cunoscută. Din
textul prezentat mai sus reiese el, în a doua jumătate a secolului al X-lea, în teritoriile
româneşti situate la nord de Dunlre existau fortificaţii (q>podpla, axup<l>µcrra), care
aparţineau populaţiei locale (protoromâne), conduse de şefi feudali locali.
Existenţa unei asemenea realitlţi infirmă teoriile fanteziste referitoare la
extinderea dominaţiei primului ţarat bulgar la nord de Dunlre, în secolele IX-X .
......:...:..

11

________

---- -·----· ------

N. OikonomidCs, Un talcttcon Inedit du Jr slkk. Cod. Scor/a/. Gr. R. li, I I, tn Actes du XJr Congres
ln111rnatlOlllll ras etvdu byzanllnes (Ochridt, 10-16 septembre), voi. I, Belgrad, 1964, p. 177-183; idem, Las
/lstes .„ p. 255-363.
32
ldem, us ll.Jtts„. p. 269.
13
Idem, RtcherchtJ .nu l'hi.Jtoln „. p. S9-79.
u Ibidem, p. 72-73.
ll P. Diaconu, Cdmpla Romdnd 11 Bizon/ul .„ p. 218.
~ l~m, Pt!t~na pe~negllor tn Cdmpia RomdncJ şi argumentul numl8mallc, tn „Studii şi cercetlri de
1stone veche ş1 arheologic", 3S, 1984, 2, p. 71; idem, Cdmpla Ro~ 11 BlzanJU/ „. p. 218; Ilic Catrinoiu,
or,. cit., p. 638-639.
1
P. Diaconu, PiJtrundena pecenegilor înhttps://biblioteca-digitala.ro
Câmpia Romdnd„., p. 71-72.
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ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

NICOLAE ALEXANDRU VOIEVOD - IAClllNT DE VICINA SAU
DESPRE ROSTURILE ARGEŞENE ALE MOMENTULUI ISTORIC 1359
NICOLAE CONSTANTINESCU"
Moştenitorul scaunului voievodal de la Argeş, al lui Basarab I ( c. 13101351 /52)1 a fost fiul sau - probabil întâiul născut - numit Alexandru Voievod (c. 135216 XI 1364), ştiut ca atare de contemporani: Alexander Bassarati (adică Alexandru fiul
lui I al lui I Basarab), kyr Alexandros, puţin cunoscut îi era numele-dublu, săpat după
trecerea-i din viaţă pe insolita lespede de mormânt din biserica Adormirii de la
Câmpulung, ctitorită de voievod: Nicola I sic I Alexandru (sintagmă prosopografică
menită să genereze mai târziu, îndeosebi în pomelnicele din secolele XVII-XVIII,
confuzii, crez.ându-se în existenţa a doi şi chiar trei domni diferiţi - Alexandru, Nicolae,
Nicolae Alexandru!)2.
Altminteri, strict cronologic, indiscutabil este că Alexandru Vv. A apărut pe
scena politică a Ţării Româneşti şi în plan extern, împins în faţă de tatăl său, înainte de
urcare pe tron, cu siguranţă pe la începutul anilor '40 ai veacului. El era deja cllslitorit
- a doua oară - cu o prietenă catolică (din Ungaria, cu ascendenţă spaniolă?), Clara de
Kukenus - faimoasa noverca a lui Vladislav 1-Vlaicu (născut din prima căsnicie a lui
Alexandru Vv„ cu Maria, o ortodoxă)3. Dar la acest aspect care priveşte starea civilă a
voievodului nostru, un altul se dovedeşte mult mai relevant: bătrânul Basarab, cu aura
de organizator al statului sud-carpatic şi de învingător, în 1330, rămas în veghe
continuă faţă de vecini şi mai ales faţă de regatul angevin condus atunci de Ludovic I
(1342-1382) slăbise în puteri (moartea, din întâmplare, îl ajunse chiar la Câmpulung) şi

' Institutul de Arheologie „Vasile PArvan" Bucureşti
1
Punctul nostru de vedere despre rolul istoric al lui Basarab I este înftţişat în recentul tratat academic Istoria
Romdnllor, voi, III, Genezele Româneşti, Editura Enciclopedicii, Bucureşti, 2001, p. 571-582; amplu şi cu
detalii, ln „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol» - Iaşi" (în continuare A.I.I.A.I.), 23
(1986), 2, p. 553-570.
2
Pe larg la Pavel Chihaia, Din cetăţile de scaun ale Ţdrii Româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1974 passim (cu remarcabile contribuţii, alaturi de opinii inacceptabile). Nu este cazul sa rlspund recenziei (?)din
„Buletinul Bibliotecii Române" (ln continuare B. B. R.), voi. XIV (XVIII) - Serie nouA, Freiburg, Br.
Germania, 1987/88, p. 103 şi unn. - deocamdatA. În rest, pentru problemele abordate ln articolul de faţA, v.
Petre Ş. NAsturel, La partltion de la Metropole de Hongrovalachie, ln B. B. R., voi. VI (X) - Serie noua,
1977/1978, p. 293-326 (cu bibl. la zi); Daniel Barbu, Sur le double nom du prince de Valachie N/colasAleXQndre, ln „Revue Roumaine d'Histoire" (în continuare R. R. H.). XXV (1986), 4, p. 287-300 - reeditat,
cu BJUStllri: cf id., Byzance, Rome el Ies Roumains. Essais sur la produc/ion polillque de la foi au Moyen
Âge. Ed. Babei, Bucureşti, 1998, p. 103 şi urm.
1
D. Barbu, Byzance, p. 104; cf Al. Iordan, în „Balcania", I (1938), p. 151. Vezi şi lucrarea noastrll, Vladislov
11364-1377, Bucureşti, 1979, p. 18-19, 32 şi urm.
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ca atare există suficiente temeiuri să admitem asocierea la domnie a tânărului
Alexandru Vv. Ambele ipostaze - consoartă catolică şi asociat la domnie - pot explica
împrejurarea că, înainte de 17 octombrie 1345, din Avignon, papa Clement VI găsea
nimerit să adreseze o scrisoare în zece exemplare unor personalităţi apte să sprijine
consolidarea frontului antitătar, unul dintre cei zece fiind chiar Alexander Bassarati (un
altul, ca să fie menţionat de pe acum: episcopul Dimitrie de Oradea) - demers epistolar
şi intenţii de viitor ca şi ratate, căci documentul purtat de curierul papal a fost confiscat,
prin abuzul regelui din Vişegrad, toate acestea fiind înfăţişate în scrisoarea adresată de
această dată lui Ludovic I, la 17 octombrie 1345, cu nelipsita dojană din partea lui
Clement VI, un document arhicunoscut şi dezbătut în chip felurit în istoriografie 4 .
În sfârşit, dar fără a risipi ceaţa ce stăruie asupra etapei premergătoare urcării
pe tron, la Argeş, a lui Alexandru Vv., este de presupus că asociatul la tron îşi va fi ales
el însuşi locul de reşedinţă, sau a fost sfătuit: de tatăl său ori mai degrabă de soţia sa şi
e vorba de Câmpulung - aşezarea de pe râul Târgului, situată la drumul mare ce lega
Transilvania cu Gurile Dunării, de unde şi prezenţa timpurie a meşteşugarilor şi
negustorilor, a saşilor în primul rând, care încă în jurul lui 1300 îşi aleseseră pe greavul lor, pe acel comes laurencius şi zidiseră importante locaşuri de cult5; în acest mediu
catolic, de înţeles de la sine, Doamna Clara era mai aproape de casă ... La rându-i,
Alexandru Vv. a ridicat biserica de care am amintit, iar alături de ea, spre est, o casă de
zid (descoperită, în pofida a ceea ce s-a afirmat şi comentat de peste un secol, abia în
zilele noastre, acum doi-trei anif Acest statut - pasager - de sedes secundaria al
aşezământului voievodal de la Câmpulung şi-a aflat ecoul în spusa de mai târziu a
Istoriilor lui Radu Popescu despre „Alixandru vodă, carele zic să fie fost de feliul lui
cârnpulungean" 7 . Informaţia, uşor nesigură („zic /unii/") ne poate sugera contaminarea
cu elaboratele câmpulungene despre pretinsul „descălecat" al lui Radu Negru Vv„
plasat cronologic la 1215, pe când letopiseţele munteneşti ne dau data 6798/1289-90,
iar în plus indică doar Argeşul drept scaun domnesc.
Oricum, documentaţia de care azi dispunem ne arată limpede că rolul istoric al
lui Nicolae-Alexandru Vv. începe chiar din 1351-52, odată cu preluarea frânelor
domniei din Argeş - un rol ce ne dezvăluie pe un om matur şi înzestrat cu reale calităţi
de negociator în planul relaţiilor externe, cu atât mai necesare cu cât el moştenise de la
tatăl său şi încărcatul contencios cu regalitatea ungară. De altfel, chiar atunci, în 1351,
Ludovic I de Anjou proclamase propria-i cruciată împotriva păgânilor tătari (îi chemase
alături şi pe regii Boemiei şi Poloniei, acceptând de fonnă şi patronajul papei Clement
VI), rezervând spaţiului românesc extracarpatic un loc însemnat în planurile sale
ascunse - de subordonare politică înainte de toate, inclusiv de cucerire, planuri
îmbrăcate de regulă în nevinovate iniţiative de bunăvoinţă regală. Să amintim, în
context, că încă din 1349 (deci în vremea „popasului câmpulungean" al lui Alexandru
Vv.) când Ludovic I făcea călătoria de inspecţie în Transilvania, în suita acestuia se
găsea şi episcopul amintit, Dimitrie de Oradea (numit în funcţie la 15 iulie 1345),

' DRii, D., voi I. p. 60-61.
'Emil L6zărescu, Despre pialra de mormânt a comitelui Laurenţiu, in „SCIA", IV (1957), I -2, p. 109-128.
'' Cem:tari conduse de dr. Gh. I. Cantacuzino (vezi o primă prezentare a recentelor descoperiri în Cronica
cerce1ărilor arheologice din România. Campania 2000, Cimec, Bucureşti, 200 l, p. 64).
'Radu Popescu, ls10rii/e domnilor Ţării Rumâneşti, Ed. Constant Grecescu, Ed. Academiei, 1963, p. 11.
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martor la emiterea actului regal dat la 2 septembrie 1349, din Alba lulia, 8 personajcheie, care, probabil încă de atunci a fost folosit de rege în politica sa atât de versatilă,
de a da aparenţă de normalitate climatului politic dintre regatul său şi Ţara
Românească. Clici, iată, odată cu urcarea pe tronul din Argeş al lui Nicolae-Alexandru
se ajunge la o reconciliere româno-ungară - rezultă aceasta din diploma de rlisplătire a
episcopului, ajuns sol regal, act datat 18 februarie 1355 şi întlirit pentru meritele lui
Dimitrie de Oradea „dupli dobândirea slujbei episcopale, <când> a purces de mai multe
ori la Alexandru al lui Basarab, voievodul nostru din Ţara Româneascli, cu prilejul
dezbaterii, aşezării şi întliririi păcii şi înţelegerii între noi şi dânsul (occasione pacis et
concordie inter nos et eundem tractande, disponende et firmande)" 9 . Din nefericire,
actul propriu-zis de reconciliere, ca document diplomatic, nu ne este cunoscut (iar dacă
există, stă undeva în arhive aşteptând lumina zilei).
Nu vom înţelege conţinutul real al acestei reconcilieri ivite între 1352 şi 1355
(şi atât de asemlinătoare cu aceea din 1324, între Basarab I şi Carol Robert, când
mijlocitor a fost Martin, comitele de Siilaj), dacii nu vom lua în considerare ceea ce a
fost deja sugerat mai sus: în acei ani, de tensiune cvasi-generală în sud-estul Europei
monarhul Ungariei îşi făurea politica orientală, cu miză mare în ce priveşte ţinuturile de
la Dunărea de Jos, în scurt, o politică expansionistă prin excelenţă. Aici însă, în această
parte a continentului tocmai se constatau evenimente şi desfăşurări contradictorii, în
planuri diverse, cu implh~aţii de ordin militar, politic şi economic, deopotrivă şi de
aspect cultural, chiar confesional pe alocuri; împrejurliri şi condiţionări care, inevitabil,
l-au cuprins în angrenajul lor şi pe cel ajuns în fruntea Ţării Româneşti - mai mult,
determinând de la sine opţiunile politice, de durată, ale lui Nicolae Alexandru Vv. şi
transmise urmaşilor ajunşi Domni ai Ţării Româneşti. Este vorba şi de contextul
specific în care, alături de Domn, se iveşte, ca o noutate absolută, Mitropolitul lachint
de Vicina.
Rezumativ (căci există adevărate literaturi pe temele evocate aici), cu privire
la cele petrecute în acel mijloc al veacului al XIV-iea şi îndată după aceea, în prim plan
se detaşează criza ivită atunci în Imperiul bizantin şi în bazinul vest-pontic I dunărean;
criză profundă şi de multă vreme rliscolitoare în Bizanţ, atingând dimensiuni
catastrofale: împărat minor dar legitim, alungat de pe tron ( 1341, loan V Pal~ologul) de
marele său domestic (şi apoi socru!) Ioan VI Cantacuzino, autoproclamat împărat la
Didymoteichos; război civil între adepţii minorului, conduşi de regenta Ana de Savoia
şi cei ai uzurpatorului, care îi chemă în sprijin - s-a zis, şi a fost ironia soartei! - pe
turcii osmani, care pun mâna pe Gallipoli; împrejurliri de care profită vecinii slavi,
Ştefan IV Duşan al Serbiei şi Ivan Alexandru al Bulgariei 10 • De asemenea, în
configuraţia crizei din Bizanţ se distinge o interesantă componentă italiană, mai exact:
din partea puterilor maritime care îşi disputau supremaţia, pe de o parte în Mediterana
(Veneţia), iar pe de alta în Marea Neagră (Genova), inclusiv la Constantinopol, unde
grecii şi veneţienii asaltau poziţiile solide ale genovezilor (aceştia din urmii, se ştie,
"DIR, C, XIV, voi. IV, p. 498.
9
DRH, D„ voi. I, p. 69-72.
111
loannis Cantacuzeni eximpcratoris, Historiarum libri IV, Ed. Bonn, voi. li (1831), p. 551-52; cf A. A.
Vasiliev, Histoire de /'Empire byzantin, li, Paris, 1932, p. 298-302; J. Mcyendorf, 1n „Actes-CIES-', XIVBucarest, Rapports, I, 1971, p. 54,72; cf. Emst Werner, Die Geburt einer Grossmacht - Die Osmonen (1300148/). Ein Beurog zur Genesis des lurkischen Feudalismus, ed. a 3-a, Berlin, 1978, p. 142 şi urm.
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erau de multă vreme instalaţi în puternicul lor centru numit Gafata sau, potrivit
denumirii oficiale bizantine, Pera).
Asalt la propriu, căci izbucnise atunci un război veneto-genovez, cu
dedesubturi puse în lumină încă de contemporani - între aceştia şi cronicarul bizantin
Nicephor Gregoras -, căci Ioan VI Cantacuzino voia să-şi construiască o flotă dar s-au
opus genovezii; în ajutorul basileului săriseră veneţienii şi catalanii, dar bătăliile din
anii 1349-1352 au fost favorabile genovezilor, care îşi menţin şi chiar îşi consolidau
poziţiile la Constantinopol şi în Marea Neagră (cu excepţia Caffei, în Crimeea, unde ei
întâmpinară dificultăţi, de moment, din partea tătarilor) 1 •
Drept urmare, Bizanţul a pierdut şi poziţiile sale de la Gurile Dunării, în
spaţiul românesc, de fapt lovite de aceiaşi tătari încă din anii '40, inclusiv Vicina, cum
12
atestă un izvor din epocă • Dar lovitura de graţie o primeşte scăpătatul Imperiu din
partea aceloraşi genovezi, căci după 1349 administraţia bizantină de la Vicina, Chilia şi
Licostomo a fost pe rând înlocuită cu una genoveză 13 . Iar dacă mai lu!m în considerare
şi faptul, că aliaţii de nădejde ai politicii angevine la Dunărea de Jos au fost aceiaşi
genovezi - înţelegem mai bine şi mai conturat canevasul general de care s-a ancorat
procesul reconcilierii mijlocite de episcopul Dimitrie de Oradea înainte de 18 februarie
1355. În ce condiţii? Le bănuim sau le cunoaştem indirect prin documente de mai
târziu, care îl incriminau pe voievodul român ca „infidel", cum vom vedea îndată.
Astfel, cu certitudine, Nicolae-Alexandru Vv. a trebuit să recunoască din capul
locului suzeranitatea regelui Ludovic I - era o condiţie sine qua non a acelor „înţelegeri
lpacral" dintre cei doi suverani, aşa cereau uzanţele vieţii feudale. În schimb, regele va
fi încuviinţat vasalului său stăpânirea asupra Severinului, dar impunând totodatli
angajamente în plan militar de exemplu pe frontul antitătar, posibil şi în plan
confesional, la cererea episcopului Dimitrie (care şi mai târziu, în 1369, se bucura de
protecţia lui V laicu Vodă). Au existat şi stipulaţii de ordin economic, material: când, la
5 ianuarie 1365, acelaşi Ludovic I vestea războiul împotriva lui Vladislav 1-Vlaicu,
regele găsea nimerit să-i ocărască părintele: acesta încălcase „scrisorile întocmite între
noi şi el, cu privire la anumite înţelegeri, dări şi .. ./lacună în doc! cuvenite nouă in
temeiul stăpânirii noastre fireşti /super certis pactis. censibus et an ... nostri domini
natura/is nobis debiris, inter nos et ipsum initam et emana/as t.i 4 .
11

Nicephori Gregorac Byzanlina Historia, ed. Bonn, voi. II (1830), p. 841-42, 855-56, 877; cf. N. Iorga,
lat ins el Grecs d'Orient el l'ltablissement des Turcs en Europe, tn „Byzyntinische Zetschrift" (în continuare
BZ), XV ( 1906), p 208; A. A. Vasiliev, op. cit„ p. 309-313; mei nou: Htlmc Ahrweilcr, Byzynce et la mer.
la murme de guerre, la politique et ks inslltution.s mar/limes de Byzynce au Vlf-XV" siecles, Paris, PUF,
1966, p. 385-86; Michel Belard, La Romanie genoise (Xlf - debut du XV" siecles), Roma, 1978, p. 69-81 .
Pentru rivalitatea veneto-genovezll şi reflexul ei în bazinul pontic - pe larg la Ş. Papacostea, Quod non iretMr
ad Tunam. Un aspect fondamental de la politique genoise dans la mer Noire au XIV-e si~cle, ln „RESEE",
XVII (1979), 2, p. 201-217 (cu privire le anii 1347-50: p. 212-237).
11
Hurmuzaki-lorga, Doc„ XIV-I, p. I. cf. DIR, B veac. XIII, XIV şi XV, p. 12 (situatia mitropolitului
Macaric al Vicinci pe la 1340).
11
Oct Iliescu, Contribuţii numismalice la /OCQ/izarea Chiliei, tn„SCIVA", 29 (1978), 2, p. 208 şi urm; M.
Balerd, op. cit„ p. 143-150 (precizam cli privilegiul acordat de Ludovic I genovezilor, citat le p. 144, n. 94
sub a. 1349 (cf. DJR, C, XIV-XV, 486) se detelizll iunie 1379, cf. V. Eskenesy, Din istoria litoralului vestpontic: Dobrotici şi relaţiile sale cu Genova, în „Revista de Istoric" (în continuare RI), 34 (I 981 ), 11, Extras,
p. 11, n. 61)
Maria Holban, Din cronica relaţiilor romdno-ungare in secolele Xlll-XIV, Bucure!jti, 1981, p. 126 şi unn„
136 şi urm., 146-148.
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În afară de îndoialA, de asemenea, se dezvăluie documentar un alt aspect,
poate esenţial: cei doi pactizanţi au înţeles flecare în mod diferit cele convenite prin
repetatele solii ale lui Dimitrie de Oradea - regele mizând pe genovezi şi pe politica sa
de anvergură, iar voievodul român constrâns să apeleze doar la forţele proprii, căutând
sprijin - şi recunoaştere, trebuie spus - chiar în Bizanţ. Curând după 1355 relaţiile cu
regalitatea angevinll încep să se deterioreze; o diplomă regalii din 29 august 1359, cu
referire la anii '56-57 şi la un boier din Lovişte, Ladislau fiul lui Zarnă, supus unor
vexaţii din partea voievodului din argeş şi fugit peste munţi, mai arată că acestea se
petrecuserll „în vremea când Alexandru Basarab, voievodul Ţării Româneşti, nu voia să
ne recunoascll de domn al sllu firesc lnos pre domino naturali recognoscere
renuebatt" 5• Pretenţiile regelui, de stăpân peste Ţara Românească, se explicitează clar
şi prin acel scurt document din 1358, iunie 28: prin câteva rânduri, negustorilor
braşoveni li se „îngăduie" să treacă slobozi pe teritoriul situat „între Buzău şi Prahova,
adică locul unde se varsă în Dunăre râul numit Siret şi să nu vil poată opri nimeni pe
nedrept în această trecere a voastră" 16 •
Fapt este că opţiunile lui Nicolae Alexandru Vv. se vădesc de îndată şi ele vor
marca veacuri întregi de-acum încolo politica Ţărilor Române faţă de rftsllritul ortodox.
Noua orientare nu însemna doar o redimensionare a existenţei de-sine-stătătoare
promovată şi impusă pe câmpul de luptă de Basarab I, ci mai cu seamă de un fligaş nou
şi necesar pe al cllrui parcurs să acţioneze, cu mijloace specifice, puterea laică şi
Biserica, respectiv înalta ei ierarhie. Într-adevăr, trecuseră timpurile acelor
„pseudoepiscopi ce ţin de ritul grecilor'' (1234), departe era şi epoca Diplomei
ioaniţilor cu acei „episcopi şi arhiepiscopi" anonimi ai românilor (1247). Ordinea de
stat trebuia pusă în acord cu cea ecleziastică - aceasta era expresia în plan instituţional a
op~unii pentru ortodoxie din partea lui Nicolae Alexandru Vv., căci domnul din Argeş,
cumpănind politic lucrurile, s-a decis să ceară Constantinopolului, Patriarhiei
ecumenice, recunoaşterea ierarhii ecleziastice din Ţara Românească de rang
mitropolitan. El a pornit cu demersurile din vreme, cu probabilitatea între 1355 şi 1358,
stârnindu-şi suzeranul şi accentuând deteriorarea relaţiilor cu acesta.
Nu este de insistat aici de ce şi cum exercita încă Bizanţul, chiar în declin
fiind, o atracţie pentru cei din jur şi de mai departe - o fascinaţie; modelele bizantine,
preluate ca atare sau adaptate mediului receptor se regăsesc peste tot în sud-estul
Europei - în sfera instituţiilor politice, administrative, fiscale, juridice etc. şi mai ales în
sfera artelor, a arhitecturii, picturii monumentale etc. - inclusiv în spaţiul românesc, cu
deosebire chiar la Argeş. Suverani din preajma Imperiului, mari şi mici, observa St.
Runciman, cugetau zi şi noapte că ar putea, şi ei, domni pe malul Bosforului şi al
Cornului de Aur 17 • în scurt: a intra în legătură cu Bizanţul, a fi în vederile acestuia era

DRH, D, I, p. 78-79.
DRH, D, I, p. n. Problema dezbltuta în istoriografie, cf. N. Iorga, Istoria comerţului române:.-c, I (1925),
p. 38; P. P. Panaitescu, Mircea cel Btltrân, Bucureşti, 1944, p. 95; G. I. Brllianu, Les roi:s de Hongrie el Ies
Principaulb Roumaines au XIV-e siecle. Â propos du livre de 8. Homan sur «Les Angevis de Naples en
Hongrie», în „Academie Roumaine. Buii. Sect. Hist.", t. XXVIII, I (1947), p. 67-105 (şi Extras). Pentru
detalii, M. Holban, Relaţii (1981), p. 148-152, cu concluzia: actul din 1358 exprimi limpede „un conflict
foarte acut cu domnul Ţlrii RomAneşli" (v. infra n. 34).
17
St. Runciman, Căderea Conslanlinopo/u/ui - I 453, lrad. de Al. Elian, Bucureşti, 1971, p. 16-17.
IS
16
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un titlu şi totodată o chezăşie la care mulţi râvneau în veacul al XIV-lea. Acest lucru
era valabil şi pentru Nicolae Alexandru Vv.
Bineînţeles, rodat în decursul secolelor şi învAţând din propria-i experienţă
(vezi cucerirea latină din 1204 şi faimoasa ,,partitio Romaniae"), Bizanţul nu
recunoaşte orice stare politică statornicită sau ivită în orbita sa de interese. Mai mult,
cum s-a observat de multă vreme, Imperiul bizantin, care trimitea cândva coroane şi
purpură (practică părăsită chiar în veacul de care ne ocupăm), acum condiţiona ca
stările politice instituite în aria ortodoxismului să depindă numai de Patriarhia
ecumenică din Constantinopol, respectiv prin ierarhiile ,,naţionale" (iată de ce, alt fapt
bine ştiut, nu a recunoscut vreodată Imperiul Asănăştilor şi, deci, Patriarhia din
Târnovo). Dacă se îndeplinea o astfel de condiţie, Bizanţul lua act de existenţa unui
Stat; aceasta era mentalitatea bizantină, de fapt feudală - numai Biserica, prin
reprezentanţii ei, ai Patriarhului îi putea consacra ca suverani.
Astfel privite lucrurile, rezultă că un voievod - un Mare voievod şi Domn - de
prestigiul lui Basarab l nu putea fi considerat în Bizanţ un şef de stat, câtă vreme
18
Biserica acestuia nu era oblăduită de Marea Biserică a Constantinopolului ; sau cum
atât de expresiv se pronunţa N. Iorga: nu era posibilă sub Basarab I „inserarea
19
românilor în ierarhia imperială şi în familia monarhilor" •
Prin prisma celor înt'ăţişate până aici trebuie privită şi iniţiativa lui Nicolae
Alexandru Vv. (care, trebuie precizat, îl avea deja alături pe mitropolitul lachint - şi nu
ar fi de neglijat ipoteza că însuşi vlădica îi va fi deschis ochii, evidenţiind avantajele
imediate ale demersului pe lângă Patriarhia ecumenică).
Procedural, se ştie că voievodul român a adresat cel puţin două scrisori
patriarhului Calist I şi sinodului constantinopolitan, arătând că el şi Biserica ţării sale se
supun Patriarhiei ecumenice; mai cerea, cu insistenţă ca mitropolitul lachint de Vicina,
aflat de câtva timp în Ţara Românească, să fie deocamdată strămutat Ito paron
metatethel, urmând ca după trecerea sa din viaţă să fie numit un alt „legiuit arhireu".
Dând curs acestor scrisori, în mai 1359 se întocmeşte o synodike prâxis - act sinodal
prin care se încuviinţa transferul lui lachint, aprobat în prealabil şi de basileul Ioan V
Paleologul; pe deasupra, un pitakion al lui Calist I era adresat special lui kyr
Atexandros, fapt ce dădea un şi mai pronunţat relief aprobării imperiale, votului
patriarhal şi sinodat2°. De nicăieri, scrutând cele două acte, nu rezultă că încuviinţările
respective îl priveau pe un proaspăt convertit la ortodoxie. Să stăruim asupra unor
formulări.

'"lsioria Bfaericii Romane. Manuel pentru Institutele teologice, voi. I, Bucureşti, 1957 (în continuare IBR),
in red. Pr. prof. Gh. I. Moisescu, Pr. prof. Ştefan Lupşa, Pr. prof. Al. Filipaşcu, p. 139 - cu vechea bibl. Vezi
îndeosebi N Iorga, C ond1ţiile de politică generală în care s-au întemeiat bisericile române~li in veacurile
XIV-XV. in „Academia Româna. Mem. Sect. Ist. (în continuare ARMSI), seria li, 1913, p. 387 (precizarea în
legălură cu lucrarea lui N. Dobrescu, !ntemeierea Mitropoliilor, 1906).
1
• N. Iorga, Istoria Romanilor, voi. III, Ctitorii, Bucureşti 1937, p. 340; cf Al. Elian, Postfaţă la I. c.; v. şi
Val. A. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti pdnă la mijlocul secolului al XVIIJ-iea, Ed. Academiei,
1980, p. 11 şi urm.
iu 1-lurmuzeki-lorga, Documente, XIV-I, p. 1-4, 4-6; trad. tn DJR, B, veac. XIII, XIV şi XV, p. 13-14, 14-16.
alte precizări la J. Derrouz~s. Les regestes <ks actes du Patriarcal de Constanllnople, I. Les actes des
Patriarches. Fasc. V. Les regestes de 131 OA1376, Paris, 1977, p. 338-40 (nr. 2411, synodike praxis), p. 34041 (piu.akion). Pentru problemele privind Mitropolia Vicinei, v. P. Ş. NA.sturel, Les Fat1tes episcopawc de
metropole de V/dna, în „Byzantinisch-neugriechische Jahrbocher", XXI, ( 1976), p. 33-42.
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De pildă, rezultă limpede recunoaşterea patriarhală (implicit imperială),
respectiv stăpânirea şi titlul: „marele voievod şi domn a toată Ungrovlahia" (ultimul
termen era uzual în cancelaria patriarhală, fiind preluat şi de aceea a Ţării Româneşti,
respectiv cu sensul "Vlahia dinspre unguri"), sau: ,,Marele voievod, în scaunul a toată
Ungrovlahia şi al stăpânirii şi domniei sale" - iar acestea ca unnare a arig~jamentelor
asumate de voievod, în scris, inclusiv printr-un jurământ (valabil şi pentru unnaşii săi),
cum că „de acum şi în viitor întreaga lui stăpânire şi cârmuire să fie sub jurisdicţia şi
conducerea preasfintei mari biserici"; reprezentantul acesteia fiind mitropolitul lachint.
Este redat în acest pasaj cheie sensul şi se explicitează rezolvarea întregului demers
întreprins de domnul din Argeş, care îşi vede astfel legitimă nu doar Domnia personală
ci şi existenţa statului feudal Ţara Românească.
Cu toate acestea, de observat că o doză oarecare de reticenţă - de drămuire,
mai exact
se strecoară printre formulările din cele două documente
constantinopolitane, ştiuta fiind isteţimea diplomatică a cancelariilor bizantine, a celei
patriarhale în speţă, cu privire la percepţia alterităţii de alt neam - a „barbarilor" lnongraeci/ în mentalitatea elină. Căci, revenind, fonnulările menţionate privind titlul
voievodal şi atributele sale par mai degrabă o interpretare sui-generis a cancelariei
menţionate; din ele lipseşte complet menţiunea despre atributul principal din titlu, cu
siguranţă înfăţişat în scris de voievodul Nicolae-Alexandru: acela de singur-stăpânitor
lsamoderjavnyil. În această privinţă nu mai era nimic de făcut, căci corespondentul
grecesc - autokratQr (ultimul Q fiind Qmega)era rezervat, oricând şi peste tot în Imperiu,
basileului, iar cancelaria patriarhală se conforma în chip desăvârşit. Cu o excepţie
absolut notabilă, grafic mai ales: modul de adresare către ginerele lui AlexandruNicolae Vv., ţarul Sraţimir din Vidin, includea şi pe autokrator (fără Qmega! - o fineţe
excepţională, remarcată de specialişti) 21 •
Se poate trage concluzia: mobiluri adânci, politice mai ales îl determină pe
voievodul Nicolae-Alexandru să solicite Bizanţului, prin Patriarhia ecumenică o
rezolvare de circumstanţă în plan ecleziastic - politic a răspuns şi Bizanţul prin
rezolvarea favorabilă a cererii voievodului privind strămutarea lui Iachint, mitropolit de
Vicina, recunoscând totodată, nedisimulat, existenţa Ţării Româneşti şi a Marelui
voievod şi Domn din fruntea ei - Imperiului şi Patriarhiei ecumenice nefiindu-le
indiferent că un stăpânitor nord-dunărean Ie cere oblăduirea pe linie ecleziastică. El era
un Domn lauthentesl, iar Domnia sa o arhe.
Evident, în mai I 359, Alexandru-Nicolae Vv. nu a fost investit cu titlul
menţionat mai sus (authentes sau avthentis, cum se pronunţa deja în secolul al XIV-iea)
nefiind totuna cu ,,singurstăpânitor", cum printr-o scăpare de condei a crezut D.
Onciul 22 : nimeni din afara Tării Româneşti nu avea căderea să confere acest titlu 23 .
Legalizarea ierarhiei mitropolitane din Ţara Românească a contribuit în mare
măsură la consolidarea puterii domneşti şi, deci, a construcţiei statale care continua
între Carpaţi şi Dunăre. Moment istoric cu atât mai semnificativ, cu cât la est de
21

J. Darrouzes, Ekthesis N,a. Manuel des pittakia du XIV' siecle. Edit ion critique et commentaire par R. p ... ,
Paris, 1969, p. 62 şi comentariul de la p. 120, n. 47.
22
D. Onciul, Originile Principate/or Române /1899/, ed. A. Sacerdoţeanu, voi. I, Bucureşti, 1968, p. 643. Corectat de Em. Vârtosu, Titulatura domnilor şi asocierea la domnie in Ţara Românească şi Moldova până
in secolul al XVI-iea, Ed. Academiei, 1960, p. 197 şi urm.
n Em. Vârtosu, op. cil., p. 206-207 Critica lui Val. A. Georgescu, Bizanţul..., p. 22.
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Carpaţi prindea contur al doilea stat feudal - Ţara Moldovei (şi aceasta în dispută cu
24
regalitatea angevină) . În alte cuvinte: aliindu-şi Biserica în opera de guvernare şi
apropiindu-se de Bizanţ, Alexandru-Nicolae Vv. şi-a înscris ţara „într-un complex de
drept şi prin aceasta în conştiinţa politică a lumii", cum considera acelaşi N. Iorga
(supra, n. 19).
Ne rămâne să ne pronunţăm şi asupra rolului jucat de lachint însuşi în textura
evenimentelor din jurul anului 1359. Se cunosc din nefericire prea puţine lucruri despre
el, ca persoană (origine, unde s-a călugărit ş. a. absolut nici o ştire) şi chiar în legătură
cu localizarea sediului mitropolitan de unde venise la nord de Dunăre - Vicina subzistă încă neclarităţi, opiniile oscilând între Isaccea - Măcin şi insula Păcuiul lui
Soare, spre malul drept al Dunării, în aval şi la mică distanţă de Dorostolon I Dristra,
Silistra, cu o puternică cetate bizantină (localizare plauzibilă) is. Cert, înainte de mai
1359, el se găsea deja alături de voievodul Nicolae-Alexandru - era un refugiat-, iar ca
întâistătător în eparhia sa dobrogeană, la Vicina, aceasta se întâmpla după 1347/48; mai
ştim că lachint a păstorit peste toată Ţara Românească mai bine de un deceniu - mai
exact: până în august-octombrie 1370 -, după care prin voinţa voievodului Vladislav 1Vlaicu (şi mai ales datorită răcirii relaţiilor lui lachint cu stăpânul patriarhal - acum
Filotei Kokkinos, vezi pitacul mitropolitului din circa 1370), el ajunge doar peste o
parte din ţară, cealaltă fiind încredinţată noului consacrat şi numit, fostul dicheofilax
Danii! Critopulos care şi-a luat numele de Antim; şi e de reţinut că în actul sinodal de
numire a acestuia din urmă amintirea Vicinei încă era prezentă la Constantinopol:
eparhia lui lachint e indicată drept „cealaltă jumătate rămasă având ca ierarh pe cel
strămutat mai dinainte de la Vicina lhenontos arhierea ton metatethenta proteron apo
Bitzinis/" 26 . Din pitacul amintit, adresat patriarhului, s-ar putea deduce că eparhia
„rămasă" era la vest, în Oltenia, căci Iachint invocă în sprijinul stării sale de suferinţă şi
27
de amărăciune spusele şi mărturia „fratelui meu", mitropolitul Vidinului •
Revenind însă la momentul mai 1359, se pune întrebarea unde anume, în ce
loc i s-a fixat lui lachint locaşul de închinare, sediul propriu-zis mitropolitan'? Că era
vorba de capitala Ţării Româneşti - Arfieşul - nu mai încape discuţie, mărturiile
documentare istorico-arheologice o atestă 8 , dar unde se găsea vechea Mitropolie în
cuprinsul fostei capitale?
S-a crezut şi se mai crede că locaşul mitropolitan încredinţat lui Iachint era
chiar Biserica Domnească Sf. Nicolae din Argeşul istoric (apelativul Curtea de Argeş,
indicând „oraşul cu o curte domnească" fiind mai nou, cu începuturi cam în vremea lui
Neagoe Basarab) - s-a combătut şi am adus argumente împotriva acestei localizări;
solide şi coerente observaţii le face arh. Cristian Moisescu, printr-o recentă contribuţie

u Mai nou, Victor Spinei, Moldova in secolele XI-XIV, Chişinău, 1994, p. 307 şi urm.
I~ cr. P. Diaconu, Păcii.iul lui Soare - Vicina, în „Byzantina„, 8 (1976), p. 407 şi unn. Recent, Const.
Rczachevici, De unde venea şi unde G1 păslorit primul mitropolit al Ţării Româneşti?, în ,,Argessis··- Piteşti,
l. VIII ( 1999). p. 63 şi unn. Crede cA e vorba de Mi!cin (p. 63, n. unde e invocat N. Dobrescu, 1906). Din
pllcatc. absolut l'!lrll probe, autorul crede ca lachlnt a fost instalat la . Câmpulung!
1
• P. ~.Năsturel, La partition „. p. 306 (cf. D!R, B, veac. XIII, XIV şi XV, (1247-1500), p. 22: cu omisiunea
„cealaltă jumătate rămasă").

P. Ş Nasture!, op. cil., p. 301-304 (cf. DIR, op. cit., p. 20-21).
" N. Constantinescu, Curtea de Argeş 1200-1400. AsuprGI începuturilor ŢlJrii Româneşti, Ed. Academiei,
1984 (BibliotecR de Arheologie, XLIV), p. 26-27, Tn special p. 149-150.
11
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la discutarea de care ne ocupăm aici 29 . Căci, în afară de îndoială, locaşul unde a slujit
mitropolitul Iachint se găsea la nord de fosta curte domnească de la Argeş, chiar pe
locul unde acelaşi Neagoe Vv. va construi (între circa 1513/14 şi 15 august 1517)
faimoasa Mănăstire a Argeşului; topografic aşadar, distanţa dintre Curte şi Mitropolie
era de circa 1,S km. A fost şi este tradiţia Bisericii noastre: „Între curtea domnească şi
Mitropolie trebuia să fie o oarecare distanţă. Aşa era obiceiul ca să se poată desfăşura
alaiul în zilele de sărbătoare" 30 .
Dar decisiva în această privinţă este însăşi spusa voievodului Neagoe Basarab
- şi aceasta în cuprinsul celei de a doua pisanii slavone aşezată de el pe peretele de vest
al bisericii sale, care, de reţinut, păstra hramul Adormirii Precistei, al vechii Mitropolii.
lată: „Acestea dar văzându-le şi noi, cu dorinţă şi osârdie am poftit către sfintele şi
dumnezeieştile biserici a le zidi şi a le înălţa şi înfrumuseţa, după cum le-au făcut şi
le-au înălţat şi le-au înfrumuseţat sf!nt răposaţii noştri moşi şi strămoşi şi s-au făcut
ctitori şi sfinte biserici au înălţat şi au înfrumuseţat. Asemenea şi noi, urmând lor,
având dorinţă şi osârdie elitre preasfântul şi dumnezeescul hram şi lllcaş al preasfintei,
curatei şi preabinecuvântatei Stllpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi pururea
Fecioarll Maria, cinstitei Adormiri, pe care l-am găsit domnia mea şi la Curlea de
Argeş dărâmat şi neîntărit şi cu darul lui Dumnezeu şi îndemnarea Preacuratei Maici a
lui Dumnezeu s-au deschis ochii inimii noastre, am gândit ca pe acest mai sus numit
hram, din nou să-l cllldim şi s{J-/ în{J/ţăm şi să-l întărim; şi i-am dăruit sate şi aţigani şi
31
bălţi cu peşte şi vămi şi obiecte de aur şi de argint şi mărgăritare şi pietre nepreţuite" .
(s. n.).

Mai clar nici că se putea - o biserici a înlocuit-o pe cealaltă pe acelaşi loc,
hramul ambelor fiind acelaşi. De acord - zic adepţii teoriei care situează la Curte
vechea Mitropolie: biserica dărâmată de Neagoe Basarab fusese clădită de voievodul
Vlad Dracul (se indică şi data sfin~rii: 1S august 1439), reieşind că sediul - pasager din ambianţa fostei Curţi domneşti se mută într-adevăr, dar abia în 1439, la nord pe
locul viitoarei mănăstiri, un argument palpabil fiind reprezentat şi de stema săpată în
piatră, emblema dragonului, aparţinând lui Vlad Dracul Vv„ găsită în cuprinsul
acareturilor mănăstireşti 32 . Nu putem extinde argumentaţia şi să risipim ideile noastre contracarând şi această faţetă a teoriei înfăţişate sumar aici - întrucât avem în pregătire
o lucrare despre Curtea domnească din Târgovişte - prilej de a sublinia un efort
remarcabil din partea voievodului Vlad Dracul, care, exact în vremea când se pretinde
că la Argeş se edifica un locaş mitropolitan, în cealaltă capitală a Ţării Româneşti
dărâma la rându-i o parte din nucleul Curţii vechi (a lui Mircea cel Bătrân I Mihail
Vv.), clădind impozanta clădire, păstrată şi azi în ruină, reamenaja clopotniţa
paraclisului (transformată în ceea ce astăzi e denumit Turnul Chindiei !), înconjura
29

Cristian Moisescu, Unde a funcţional primul lăcaş al Mitropoliei Ţării române şi/?, ln „Argessis"- Piteşti, I.
VIII (1999), p. 55-61, cu interesante observaţii şi puncte de vedere (inclusiv ln privinta terenului ales pentru
construirea Mitropoliei vechi şi apoi a Manastirii lui Neagoe. Vor servi invcstiga1iei viitoare).
311
IBR, I ( 1957), p. I S I. Cf. Cr. Moisescu, op. cit.
11
· Vezi mai nou Constantin BAlan, Inscripţii medievale şi din epoca moderna a României. Judeţul istoric
Argeş (sec. XIV- 1848), Ed. Academiei, 1994, p. 210(=1232). Altminteri, ramâne actual!, prin acurateţe ln
exprimare, lucrarea binecunoscutulu1 medievist Emil I...azarescu, Biserica Măn(lstirii Argeşului, Ed
Meridiane, 1967.
12
P. Chihaia, op. cit., p. 46-65.
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totul cu un uriaş şant de apărare etc. Aşa cum s-a afinnat deja, stema adusă în discuţie
33
poate ilustra o etapă de reparaţie la turnul de intrare în vechea Mitropolie .
Încheiem acest demers ce s-a voit să scoată în relief firele unei reglementări
canonice ce legau sudul bizantin cu vatra voievodală argeşeană - reglementare într-un
fel sui-generis, cum s-a şi observat: refugiatul Iachint de Vicina, un transferat
lmetatetheisl era totodată, potrivit actului sinodal, un restabilit I apokatastiis /, detaliu
mai puţin observat, care denotă aceeaşi nedezminţită, în fineţuri, practică a cancelariei
patriarhale; actul sinodal (şi nici pitacul lui Calist I) nu indică nimic despre vreo
înfiinţare de scaun mitropolitan la nord de Dunăre. Acest subtil mod de exprimare, care
vădeşte ponderea crescândă a Patriarhiei ecumenice în materie ecleziastică ~cwn se va
4
dovedi în continuare şi în privinţa pământului românesc extra-carpatic) , explică
înainte de toate de ce, odată cu plecarea lui Iachint, scaunul mitropolitan dobrogean
este radiat din listele patriarhale. Dar mai este vorba de altceva: ca oriunde la marginile
Imperiului bizantin, şi în cazul Vicinei întâistătătorul îl reprezenta deopotrivă şi pe
basileu; prin reglementarea oficializată în mai 1359, restabilitul Iachint mitropolitul
purta cu sine povara reprezentării imperiale, dar transmisă - nici nu se putea altfel - lui
Nicolae-Alexandru Vv., care, inevitabil, îşi va fi asumat de pe atunci patronajul politic
asupra teritoriului dintre Dunăre şi Mare şi, în general, asupra Dunării de Jos 35 , curând
ajunsă în mâinile românilor.

"Cr. Moisescu, op. cit., p. 56.
" D. Barbu, Byzance„., p. 106-107: considera noua politica patriarhala, a lui Filatei Kokkinos, lndreptata
cumva împotriva celei imperiale, iar despre semnificaţia întregului moment - J359, textual: „unc insurrection
feodale dirigee contre Louis de Hongrie„.
B N. Iorga, Istoria bisericii româneşti fi a vieţii religioase a românilor, voi. I, Bucureşti, 1929 (pe foaia de
titlul: 1928), p. 32-33; cf. Pr. prof. Ion Ionescu, în „Gl11Sul Bisericii", XXXVII (1978), 9-12, p. 1065. Mai
conturat însll, cf. Razvan Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale
româneşti (secolele X-XIV), Ed. Academiei, Bucureşti, 1974 (Biblioteca Istoricii, XLI), passim.
https://biblioteca-digitala.ro

MUZEUL

JUDEŢEAN ARGEŞ

ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

PICTORUL D. NOROCEA DESPRE GRAFITUL CU ANUL
MARELUI BASARAB DE LA CURTEA DE

MORŢII

ARGEŞ

GEORGE GEORGESCU•
Întrucât grafitul din Biserica Domnească de la Curtea de Argeş, conţinând anul
lui Basarab I, a suscitat numeroase discuţii şi controverse în literatura istorică
românească, credem că este binevenită şi justificată prezentarea însemnărilor autografe
ale descoperitorului grafitului amintit, pictorul D. Norocea. Manuscrisul acestuia se
intitulează „Biserica Domnească din Curtea de Argeş - o problemă arheologică, 196 l ".
„Grafitul cu moartea lui Marele Basarab cu data de 6860 (1352) ce l-am
descoperit în ziua de 12 septembrie 1920, pe peretele de nord din interiorul bisericii, nu
poate fi luat de bază că biserica a fost în construcţie, putea foarte bine să fie în reparaţie
şi unul dintre zidari sau zugravi, (sau chiar unul
din serviciul bisericii) auzind de moartea
Marelui Basarab, cu un vârf ascuţit a scris pe
mortarul dintre bolovani şi cărămizi, data ce se
vede şi pe care am găsit-o acoperită de stratul de
frescă pe care era zugrăvită draperia făcută de
Pantelimon la · t 827, nu sub stratul de tencuială
al primei fresce.
În interiorul naosului şi nartexului, de
la ferestre în jos, nu am găsit prima frescă, ceea
ce denotă că partea de jos a zugrăvelii prime era
deteriorată la facerea grafitului.
Chiar pe zidul despărţitor dintre naos şi
diaconicon, unde am lăsat dovadă de tencuielile
cu zugrăveli posterioare, prima pictură frescă nu

morţii

am găsit-o.
Pictură frescă primă, de la ferestre în
jos, am găsit numai la altar şi la proscomidie,
unde este imitaţia de plăci de marmură şi nu
draperie. Urme de imitaţie de marmură se
observă şi la stâlpii din naosul bisericii.

Pagină

din manuscrisul lui D. Norocea.

'Şuiei
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Astfel de grafite făcute pe mortarul zidurilor sunt atât în interiorul bisericii cât
şi în exteriorul ei, tăcute în urma sau poate chiar înaintea grafitului cu moartea Marelui
Basarab.
Multe în interior au fost acoperite la facerea draperiei şi restaurarea
de la brâul cu ornament ce încinge intrarea în biserică, în interior, pe
deasupra ferestrelor, pe care eu le-am lăsat spre descifrare, cum şi dovezi de jocuri de
pensulă cu litere . Ele şi mortarul în care este făcut ne vorbesc.

zugrăvelilor

--

--

Dacă observăm cu atenţie mortarul în ·care este înecat rândul de bolovani ce se
găseşte între cele două frize de cărămizi, pe care este .tăcut graficul, nu toată suprafaţa
mortarului este originală, ci ultimele două cuvinte, Basaraba Voivoda sunt pe altfel de

mortar ce a fost Ia.cut de zidar la reparaţia bisericii. Mortarul original în care este
scârjiată data 6860 (1352) ce se găseşte deasupra bolovanilor cum şi textul grafitului, La Câmpulung a răposa t Marele ... .. . până la ultima literă - H din cuvântul - BEl\HKH
-, care este sub rândul de bolovani, grafitul este .tăcut pe un mortar care a fost acoperit
cu un strat subţire de var curat peste care - al fres co - s-a dat o culoare gălbuie şi s-a
sclivisit dup tehnica frescă şi care se prezintă pe sub bolovani şi pe sub cărămizi puţin
înclinat, umplând perfect spaţiul atât între bolovani cât şi dintre cărămizi ; pe când
mortarul pe care sunt scârjiate cuvintele: - Basaraba Voivoda - este cu totul altul atât ca
compoziţie cât şi ca tehnică . Mortarul nu este acoperit de stratul subţire de var curat, nu
are culoarea gălbuie , nu este sclivisit asemenea tehnicii frescei şi nu se prezintă pe sub
bolovani înclinat şi nici nu umple .regulat cu îngrijire spaţiul dintre bolovani, ci este
lăsată tencuiala brută .tăcută de zidar cu ocazia reparaţiilor părţilor stricate ce avea
biserica în timpul morţii Marelui Basarab la anul 1352; ceea ce ne dovedeşte că pe
alocuri mortarul dintre bolovani şi poate şi la ziduri erau stricate păt1ile de jos ale
bisericii ceea ce ne dovedeşte şi lipsa picturii frescelor prime întrucât pe pereţii bisercii
de ferestre în jos nu am găsit în tot naosul nicăiri prima frescă.
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Mortarul original pe care este făcut grafitul se aseamănă cu mortarul zidăriei
ce nu a suferit nici o reparaţie, dupli cum am arlltat mai înainte, atât în exterior cât şi în
interior la diaconicon unde nu a fost niciodată pictură.
Dacll nu se acopereau pereţii de Ia brâul de deasupra ferestrelor în jos, am fi
văzut toate reparaţiile ce a suferit biserica, în mod cronologic, pe când în interiorul
bisericii nu avem decât pereţii diaconiconului şi locul unde se găseşte grafitul.
O altă dovadă că mortarul pe care este făcut grafitul nu este acelaşi de la
începutul lui şi până la sffirşitul lui, mai este următoarea:
La punerea ramei cu geam ce acopere acest grafit s-a dat cu ulei peste tot
mortarul unde este grafitul ca sll. apară mai bine literile. Mortarul unde s-a făcut
reparaţia pe care sunt cuvintele - Basaraba Voivoda - a absorbit uleiul şi apare mat, iar
Iiterile nu se mai văd clar ca la mortarul original, care fiind preparat - al fresco - şi bine
sclivisit, are pojghită de carbonat de calciu - asemeni unui geam subţire - specific
adevăratelor fresci -, şi nu a lăsat să pătrundă uleiul în mortar încât apare lucios şi
literile se văd clar.
Un asemeni grafit făcut pe mortarul original al primei zidării, ce este cu secole
poate mai târziu se găseşte pe zidul exterior de sud-vest, la colţul bisericii, ale cărui
scârjieli se aseamănă cu cele ale grafitului din interior făcut pe mortarul original, ceea
ce ne dovedeşte că se pot face grafite oricât de vechi ar fi mortarul. „ „.; luând de bază
numai grafitul cu data 6860 (1352) moartea Marelui Basarab, s-a ajuns la concluzia că
biserica a fost zidită în secolul XIV.
Totuşi, acest grafit şi mortarul dintre bolovani, pe care este făcut el, ne
dezvăluie adevărul. Biserica era în reparaţie la facerea grafituluir'
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LOCALIZAREA ŞI DATAREA LUPTELOR DE LA ROVINE
ŞI DE ,,LA LOCUL NUMIT ARGEŞ"
ION NANIA

0

Articolul de faţ! este rezumatul unei lucrări mult mai vaste 1, care se voia şi un
răspuns la câteva falsuri, din cele trei monografii publicate în urma sărbfttoririi din
1986 a 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Bi1trân2 •
După cum se intitula după anul I 404 Mircea3 , reiese că vajnicul domn reuşise
să unească sub sceptrul său cel mai întins plimânt românesc care a existat până la
unificarea lui Mihai Viteazul şi, cum observa Hasdeu, mai mare decât întreaga
Românie de dupl unirea din 18594 • Această înfăptuire a fost posibilii în unna unor
strălucite victorii câştigate prin lupte crâncene şi credinţA în Dumnezeu, dintre care cea
de la Rovine a dăinuit peste veacuri în conştiinţa poporului român.
Dacă în privinţa datării bătăliei de la Rovine nu există dubii, cu toate
încercările unora de a schimba adevărata dată, asupra localizării încă nu s-a găsit un
punct comun, pentru ca toţi istoricii români să-l accepte.
Letopiseţul Cantacuzinesc, vorbind despre „Mircea voevod bătrânul", arată că:
,,Acesta au avut mare războiu cu Baezet sultanul. Făcutu-s-au acel războiu pre apa
Ialomiţii. Biruit-au Mircea vodă pre turci şi făr de număr au perit, trecând Baezet
DunArea fără vad. Şi alte multe războae au avut cu turcii"', iar cronicarul Radu Popescu
afirmă: ,,Zice istoricul Ghiorghe Franţi că au avut războaie Mircea-vodl cu Baizit,
împăratul turcescu, unul cătră Nicopoia, altul pă apa lalomiţii, şi la amânduao l-au
biruit pe Baizit-bei. Alt istoric scrie că un război ce au avut Mircea-vodă au fost la
Rovine (unde vor fi Rovinele, nu le spune)" 6 . Nu ştim pe ce se bazează Radu Popescu
Piteşti
1

I. NBlliB, Controversata problemd a blltdllei de la Rovlne - Şapte victorii strdluclte obţinute

mcinci ani,

manuscris.
Marele Mircea voevod, coordonator Ion Plltroiu, Edit. Academiei, Bucureşti, 1987; Constantin
Pe urmele lui Mircea cel Mare, Edit. Sport-Turism, Bucureşti, 1987; Nicolae Şerbanescu şi
Nicolae Stoiccscu, Mircea cel Mare, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
2

' '

',

Cazanişteanu,
Bucurtşti,

1987.
D. R. H., B, I, 1969, doc. 28, p. 63-64.
4
8. P. Hasdeu, Istoria crillcd a romdnilor, Edit. Minerva, Buc., 1984, p. 48 (lucrare scrisa ln anul 1873).
'Istoria Ţdril Româneşti 1290-I690. Letopiseţul Cantacuzinesc, ediţie critici întocmita de C. Grecescu şi D.
Simonescu, Edit. Academiei, Bucureşti, 1960, p. 3; Cronicari munteni, ediţie îngrijita de Mih11il Gregorian,
studiu introductiv de Eugen Stlnescu, voi. I, Editura pentru Literaturi, Bucureşti, 1961, p. 84-85.
6
Istoria domni/or Ţllrii Româneşti, de Radu Popescu, în: Cronicari munteni, ediţie îngrijita de Mihail
Gregorian, voi. I, 1961, p. 239.
3
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în spusele sale. Ceea ce cunoaştem este faptul că Georgios Sphrantzes nu pomene.şt~
nimic despre aceste lupte, ci doar Pseudo-Phrantzes, mitropolitul Monemvas1e1,
Macarie Melissenos, falsificând cartea de Memorii a lui Sphrantzes, arată că Baiazid
„a pornit război împotriva lui Mircea, domnul Ţării Româneşti, stricând mult toc. Apoi
Mircea a venit la luptă deschisă într-un loc neprielnic, iar sultanul, dându-şi seama că
locul este potrivnic (V. Grecu traduce: „iar sultanul, chibzuindu-se în faţa locului rău",
n. n.), s-a retras părăsind lupta (după V. Grecu, „Lupta de la Rovine"; după Fontes
Historiae Daco-Romanae, IV, 1982, p. 443: „Probabil lupta de la Rovine - 1394); în
cele din urmă, ajungând [ei] la o învoială (V. Grecu: „înţelegere", n. n.), Mircea s-a
7
hotărât în sfârşit să-i dea tribut şi au trăit în pace" . Mihai I. Cantacuzino (n. 1723 - m.
cca. 1793) susţine şi el existenţa a două războaie: unul cu un seraschier, „la Cirolaşi din
Ilfov" şi altul „la Rovine de pe Ialomiţa" unde Mircea câştigă şi-l alungă pe sultan
8
„până la hotarele Adrianopolei" .
Într-un manuscris mai târziu al letopiseţului Cantacuzinesc, după „t'ăcutu-s-au
acel războiu pre apa lalomiţii", se adaugă: „şi la Craiova au mai avut şi alt războiu tot
cu acest sultan"9 . Deşi adăugarea nu ne surprinde, întrucât foarte mulţi cărturari şi
istorici aveau să aşeze încleştarea de la Rovine lângă Craiova, luând ca bază lucrările,
10
destul de târzii pentru această precizare (din secolul al XVII-iea) ale lui Mauro Orbini
11
şi G iaccomo di Pietro Luccari , care fac probabil o legătură între asemănarea
denumirii oraşului Craiova cu numele eroului atât de cântat de baladele sârbeşti, Marco
Cralevici de Prilep, care şi-a găsit sfârşitul în această confruntare 12 , surprinde, după
cum vom vedea şi în cele ce urmează, consemnarea a două lupte între Mircea şi
Baiazid. La această concluzie ajunge Dimitrie Onciul, dar nu localizeaz.ă cele două
lupte pe Ialomiţa şi la Craiova, ci la Craiova şi la Argeş: „Învingător la Rovine (lângă
Craiova) în l O octombrie 1394, el (Mircea, n. n.) pierdu apoi lupta la Argeş şi fu nevoit
să se retragă în Transilvania" 13 , întrucât „„.la Rovine, lângă Craiova, s-a dat
memorabila bătălie din I O octombrie 1394, unde Mircea - după mărturii sârbeşti,
bulgăreşti, bizantine, italieneşti - raguzane şi româneşti - a învins pe Baiazit" 14 • În 1902
se consemnează lapidar: „Rovine, loc istoric, unde Mircea cel Mare, Domnul
Munteniei, a bătut la 1398 pe sultanul Baiazet... trecu Dunărea în anul 1398 pe la
Călăraşi şi începu a pedepsi ţara. Mircea, văzând primejdia, trimise în munţi pe femei,
copii şi bătrâni de la şes, cu toate vitele şi lucrurile lor trebuincioase, punând apoi să se

'Georgios Sphrantzes, Memorii 1401-1477. În ane.xll. Pseudo-Ptu11ntzes: Macarie Mclisscnos, Cronica /258148 I, Ediţie critică de Vasile Grecu, Edi ture Academiei, Bucureşti, 1966, p. XV, pentru Pseudo-Phrantz.es;
Cronica, p. 223.
•Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, ed. N Iorga, Bucureşti, 1902, p. 395 şi 496
'' Leropiseţul Ca111acuzinesc, ed. cit„ note în subsol, p. 3, r. 45.
"' Mau ro Orbini, li Regno degli Slavi, Pesaro, 160 I, p. 279: „Chraglicuo citta di Velechia".
11
Giaccomo di Pietro Luccari, Copioso r/strel/o degli annali di Rausa, Venetia, 1605, p. 75: .sotto la cita di
Chralievo", ceea cc justifici\ eroarea, dacă avem in vedere „asemănarea": Craiova - Crelevici - Chrelievo.
Vezi şi: General Nicolau Teodor, O eroare istorică. unde a avut Joc lupta de la Rovine?, in „Românie
militara", anul LXXI. nr. 5, mai 1934, p. 15-17.
12
Mauro Orbini, op. cit„ loc. cil.
11
Dimitrie Onciul, Scrieri alese, voi. li, ed. critică îngrijită de Aurel Secerdoţeanu, Editura Ştiinţifica,
Bucureşti, 1968, p. 126.
" Ibidem, p. 249. Tot lângll Craiova eşeazA Rovinele şi I. Lupaş, Istoria Românilor, clasa a VIII-a, p. 86:
O G. Lccca, Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României, Bucureşti, 1937, p. 452.
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arză holdele în wma lor; iar el cu o oaste destul de numeroasă, se întăreşte în pădurile
dese, care ţArmuiau câmpiile apusene ale Bărăganului, în partea în care annata Turcă îşi
făcea mişcările .. .'' 15 • În 1922 aflam consemnat că în comuna Rucăr, jud. Muşcel, „la
întâlnirea Iabloviţei (Râuşorul) cu Dâmboviţa" se afli Roghina (ruină şi loc mocirlos)
unde ar fi fost şi luptele lui Mircea cu Turcii" 16 • Lăsând Ia o parte faptul că în graiul
muşcelean roghină înseamnă scobitura adâncii făcuta de ape, râpi, vale îngusta,
17
ropină şi foarte rar ruini, deci cu totul alt sens decât rovinl, care are înţelesul de loc
umed, mocirlos, cu smârcuri, şanţuri şi gropi pline de apă, nu exist! nici un indiciu că
aici s-ar fi luptat Mircea cel Bătrân, mai ales cil tradiţia or&lă rucăreană păstrează
amintirea unei lupte când românii şi ungurii i-au bătut pe turci aici, fiind deci vorba de
lupta dat! în octombrie 1522 de Radu de la Afumaţi şi Ioan Zâpolya 18, nicidecum de
Mircea care nu a fost ajutat de unguri în lupta de la Rovine. Dacă pentru stadiul
cercetărilor istorice din 1922 scurta presupunere îndoielnici a lui C. Rldulescu-Codin
este scuzabilă, o asemenea afirmaţie a luptei lui Mircea în Roghina Rucărului este
susţinută şi în 1972 într-o publicaţie pe plan local 19 şi, regretabil, este extinsă şi prin
publicaţiile editurilor centrale, afirmându-se că: „Dâmboviţa are la Rucăr nu numai o
Posadă aidoma celei descrise în Cronicon Pictum (autorul localizează aici şi Posada 1330, n. n.) ci şi, extrem de aproape, şi o „Roghină" căreia i se atribuie şi astăzi, după
starea neschimbată a terenului, sensul de loc mlăştinos" 20 , iar mai departe: „punctul
numit Roghină-Rovinl (sic!) de la Rucăr corespunde acestor însemnări ale cronicarilor:
,,Aici pârâiaşul Roghina (Rovina), afluent pe dreapta râului Dâmboviţa, cunoscut pe
atunci din hllrţi ca râul Ialomiţa (sic!), fonneazll un loc mocirlos, plin de mlaştini până
în ziua de astăzi.. .'' 21 • Greşeala este ci autorii confunda „roghinll" cu „rovină" care
înseamnă în graiul românesc mlaştină, Ioc acoperit de smârcuri, în timp ce roghină, în
toatA zona de sud a Carpaţilor, este sinonim, după cum am constatat pe teren, cu
„ropină, ropini şi ropine, s. f. râpă; surpătură; p. ext. scobitură făcuta de ploi, de
torente; şanţ, scochină" 22 • Aceasta greşeală exclude ipoteza lui C. RAdulescu-Codin,
amplificat! fără noimă în zilele noastre.
În 1934 se aşeza bătalia de la Rovine în rovina Călmăţuiului, lângă satul
Putineiul, în Teleorman23 , pentru ca în 1937 sl se afirme ci „lupta a trebuit să se dea în
marginea Craiovei, la Rovine, ,,ruine"24 , sau „probabil în Dolj, unde se află un loc
Rovine, lângă Sclleşti, pe Jiu, tn jos de Craiova"25 • Tot prin 1936-1938, vorbindu-se
1
' George Ioan Lahovari, C. I. BrAtianu, Grigore G. Tocilescu, Marele dicţionar geografic al Romd11iei,
voi. V, Bucureşti, 1902, p. 248.
16
C. RAdulescu.Codin, Muscelul 1101tru, voi. I. Comul'IQ Corbi 1t locultorli s4i, Tipografia Gh. N. VIAdescu,
CAmpulung, 1922, p. XXVII.
11
Ibidem, p. CXXI, mai consemneazA: Roghin11 şi Roghina - ripa la Rucar, RoghinA la Lereşti, Roghina
Mare şi Roghina Mic!, livede la Retevoeşti şi Ropin11, deal la Racoviţa.
11
Istoria Romdniel Cn date, Editurii Enciclopedic!, Bucureşti, 1971, p. 116.
19
Gh. PAmu1A. RuciJr - mo11ogrqfle soclologlclJ, Comitetul pentru Cultura Argeş, Societatea Culturala „Ion
Barbu" din Rucar, Bucureşti, 1972, p. 31-32.
JO Nicolae DocsAnescu, Valea Voievozilor, Editura Academiei, Bucureşti, 1981, p. 67.
21
Ibidem, p. 68-69.
22
D. Udrescu, Glosar regional Argeş, Editura Academiei, Bucureşti, 1967, p. 227.
u General Nicolau Teodor, op. cit„ loc. cit, p. IS, 17, 18.
2
• N. Iorga, Istoria Rom4nllor, voi. III, Ctitorii, Bucureşti, 1937, p. 297.
u O. G. Lecca, op. cit., loc. cit.
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despre istoricul judeţului Ialomiţa, se arată că „era prielnic îndeosebi armatelor reduse
ale Principatului, care puteau lovi repede, după tactica lor, o annată numeroasă în
mt:rsul ei prin Bărăgan. Aici, la al doilea Rovine, Mircea bătu pe Turci în 1394", iar în
plasa Căzăneşti apare satul Rovine, la sud-vest de Reviga; 26 mai târziu, pentru ca
localizarea să fie credibilă, un alt sat al comunei Reviga, din apropiere de satul Rovine,
fu denumit Mircea cel Bătrân, 27 încât cine priveşte harta şi vede satul Rovine la 1,5 km
vest de bălţile râului Fileanca-Reviga, iar la 2 km est de aceste bălţi satul Mircea cel
Bătrân 28 , rămâne imediat cu convingerea că aici s-a dat bătălia de la Rovine. Numele
comunei este luat după lacul Reviga, aflat la sud de sat, şi care comunică, prin Valea
Fileanca, cu Lacul Crunţi 29 , acesta comunicând, tot prin Fileanca, spre sud, cu Lacul
30
Fundata; pe coastele Văii Fileanca, la nord de Lacul Crunţi, se află comuna Crunţi ,
31
azi sat al comunei Reviga • Aşadar în toată zona nu a existat nici pomeneală de un
toponim „Rovine", plăsmuit după primul război mondial. Cercetând personal această
zonă, am constatat că tradiţia populară, care păstra amintirea a două vetre ale satului
Reviga - Reviga Veche, mai în sus, de unde oamenii s-au mutat în urma unei molime
de ciumă şi au format Reviga Nouă, mai în jos, susţine că altădată, pe toată Fileanca, cu
bălţile Cocora, Reviga, Crunţi şi Fundata, erau zăvoaie şi stuflirişuri în care cloceau atât
de mulţi cocori, gâşte şi tot felul de păsăret, încât larma lor flicea să vuiască întregul
Bărăgan, mai ales când pajurele, şoimii şi hereţii dădeau iama printre ele. Toponimia
este în perfectă concordanţă cu această realitate păstrată de memoria colectivă, Balta
Cocora şi satul Cocora amintesc numărul mare al cocorilor care cuibăreau aici. Reviga
este un străvechi compus slav, în conformitate deplină cu tradiţia: vb. rev(a) - a vui, a
urla, a răcni, a răsuna + igo (la pi. iga) - spaimă provocată de cineva străin (crud),
asuprire, zăpăceală, zarvă. Aşadar, Reviga înseamnă vuiet, lannă a păsăretului de baltă,
speriat de ameninţarea numeroaselor răpitoare. Dacă mai adăugăm şi faptul că tradiţia
orală, folclorul local, nu păstrează nimic despre amintirea unei lupte cu turcii la Reviga,
avem toate motivele să cerem redarea vechilor nume în locul plăsmuirilor recente Rovine şi Mircea cel Bătrân.
Prin 194 7, Rovine - locul bătăliei lui Mircea -, se declara „localitate
neidentificată până astăzi" 32 , pentru ca apoi să se aşeze ambele lupte pomenite de
33
izvoarele istorice, pe Argeş: „la Rovine pe Argeş (localitatea neidentificată până azi)"
şi „ ... duRă ce mai încercă să lupte lângă Curtea de Argeş, Mircea se retrage la
Braşov" 4 . În 1962 bătălia se localizează „pe malurile Argeşului, nu departe de cetatea
u, Enciclopedia României, voi. II, Imprimeria Na\ionalA, Bucureşti, 1938, p. 235.
27
indicator alfabetic ul /ocalilăţilor din Republica Populară Română, Editura de Stat pentru Literaturii
Ştiinlifică, Bucureşti, 1954, p. 301; Ion Iordan, Petre Gâşlescu, D. I. Oancea, Jndicalorul localităţilor din
Uomâniu, Editura Academiei, Bucureşti, 1974, p. 179.
'" Vasile Dragomir, Victor Balea, Gheorghe Mureşan, Gheorghe Epuran, România. Atlas Rutier, Editura
Sport-Turism, Direcţia Tipografică Militara, 1979, 61 B, p. 80.
n G. I. Lahovari, C. I. Brlltianu, G. G. Tocilescu, op. cit., p. 231.
111
Ibidem. voi. li, p. 791.
11
Judeţele României Sodaliste, Editura Politicii, Bucureşti, 1969, p. 313.
12
Gh. I. Georgescu, Dumitru Tudor, Vasile Maciu, Mihail Roller, istoria României, manual unic pentru clasa
a VIII-a secundară, 1947, p. 111.
11
· Mihail Roller, Istoria I?. P. R. Manual pentru învăţdmânJUI mediu, Editura de Stat Didactică şi Pedagogicii,
1952, p. 93.
"Ibidem, p. 94.
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3

de scaun a ţării" s, iar după aceea să se afinne că războiul s-a purtat „undeva în
.
Argeş" 36, sau „ Ia Argeş - cum sunt unanime
m a consemna surse Ie turceşti:. Arceş,
37
Arkiş" . S-a propus chiar şi o localizare în interiorul oraşului, lângă „Mănăstirea de la
Curtea de Argeş", deoarece, „e posibil ca vechiul lăcaş, care a precedat ctitoria lui
Neagoe Basarab (1512-1521) să fi trecut, la sfărşitul sec. XIV, printr-o fază de
ruinare". Remarcabilă, în acest sens, ni se pare o precizare din Balada Maşterului
Manole: Neagoe vodă căuta „Un zid învechit I Şi neisprăvit, I De mult părăsit" - cu alte
cuvinte, o ruină - pe care l-a înlocuit cu strălucitoarea lui ctitorie. De altfel, însuşi
Nicolae Iorga explica cuvântul rovine prin „ruine" 38 , autorul neştiind că nicăieri în
graiul românesc nu există sinonimie între rovine şi ruine. Şi mai greu de acceptat este
părerea că bătălia s-ar fi dat în Cuitea de Argeş lângă „ruinele fostei reşedinţe
voevodale, profund afectată de invazia maghiară din 1330" 39 , nu numai din
considerentul arătat mai sus, dar şi prin faptul că în cei 65 de ani care trecuseră, curtea
domnească se refăcuse indiscutabil. Nicolae Constantinescu susţine de asemenea, că în
oraşul Curtea de Argeş, „au fost purtate lupte - căci arheologia a sesizat urmele unui
mare incendiu la Curtea domnească, într-un nivel datat cu monede emise de voevod
41
înainte de 1394"40 , afirmaţie nesprijinită de dovezile sale arheologice • De altfel, N.
Constantinescu mai susţine că marea bătălie de la I O octombrie 1394 de la Rovine s-a
dat în „ţinutul de lângă Merişanii de azi (sat care exista probabil şi în timpul lui Mircea
cel Bătrân)", că Rovinele se află deci, „aici, la circa 20 km de oraşul-capitală Argeş, în
lunca şi şesul cu mlaştini dintre cele două ape, cu munţi (ai Făgăraşului) profilaţi în
42
zarea nordică . Această localizare, însă cu altă dată a evenimentului, a fost îmbrăţişată
şi de alţi autori 43 • Alte localizări, ar fi: „pe valea râului Argeş, în comuna Ţuţuleşti, la
miazăzi de Piteşti 44 , sau, şi mai şi, la „Ţuţuleşti pe Ialomiţa, în apropiere de Piteşti" 45 •
Încă din 1944 se arăta, cu deosebită competenţă, că „lupta de la Rovine a fost
o luptă în codru, întocmai ca luptele lui Ştefan cel Mare la Vaslui, Războieni şi Codrii
Cosminului; este o caracteristică tradiţională a strategiei defensive româneşti în toate
timpurile", „lupta nu poate fi căutată decât pe linia ce uneşte Turnu cu Argeş" 46 • După
1960 s-a propus, şi nu fără temei, localizarea bătăliei la 20 km sud de Piteşti şi la 14 km
vest de apa Argeşului, în linie dreaptă, în vestul comunei Ţuţuleşti, pe Valea
A

11

B. Câmpina, D. Mioc, ln: Istoria Romdniel, voi. li, (1962), p. 368.
Gh. Romanescu, Oastea romdnă de-a lungul veacurilor, colaborator literar colonel Gh. Bejuncu, Editura
Militarll, Bucureşti, 1976, p. 44.
17
Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman până la 1655, Edit. Ştiinţificii şi Enciclopedica, Buc„ 1978, p. 63.
1
· • Sergiu losipc:scu, la Rovine in câmpii, în „Magazin Istoric", anul Vili, nr. 12 (93), decembrie 1974, p. 18.
Vasile Muntean, Organizarea mănăstiri/or româneşti în comparaţie cu cele bizantine - pând la 1600,
Bucureşti, 1984, p. 37, n. 109.
'"Nicolae Constantinescu, Mircea cel Bdtrcin, Editura Militara. Bucureşti, 1981, p. 107.
" Idem, Curtea de Argeş (1200-1400). Asupra începuturilor Ţdrii Romdneşti, Edit. Academiei, Buc„ 1984.
2
' Ibidem, p. 31; idem, Mircea cel Bătrân, p. 103, de unde am luat şi citatele.
43
Istoria militară a poporului romdn, voi. li, Editura Militara, Bucureşti, 1986, p. 170; vezi şi harto „Bătălia
de la Rovine", p. 171.
'' V. Tamaş, locuri din regiunea Argeş legate de amintirea lui Mircea cel Mare, în „Secerea şi ciocanul'',
unul XVI, nr. 3851, duminicii 25 septembrie 1966, p. 2.
41
Grigore Olaru, De două ori Rovine - din nou despre localizarea bdttlliei din anul 1394, în „Magazin
Istoric", anul XVI, nr. 6, (183), iunie 1982, p. 60.
6
' P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrdn, Casa Şcoulelor, 1944, p. 241, 243.
1
''

„
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G ligănelului, în partea de nord a şoselei Costeşti-Ţuţuleşti 47 , localizare susţinută de mai
mulţi istorici: „a avut loc la 10 octombrie 1394 la Rovine, probabil cam la 20 km sud
48
49
de Piteşti" , „loc situat ~e drumul dintre Turnu şi Curtea de Argeş" , „pe drumul
dintre Turnu şi Argeş" 0 , ceea ce corespunde, de fapt, cu intuiţia istoricului
P. P. Panaitescu. O opinie aparte s-ar pllrea plasarea bătăliei la „Cacaleţii za Rovina",
pe Neajlov, în fostul judeţ Vlaşca51 , dar şi aceasta vine în sprijinul localizării la
Ţuţuleşti, deoarece „Rovina Cacaleţilor'', sat care a aparţinut până în 1830 de Vlaşca,
se atl, în 1832, în continuarea Rovinelor de la Ţuţuleşti, formând o singură câmpie52 .
Am lăsat, la încheierea ipotezelor de localizare a marii bătălii, părerile
regretatului Constantin C. Giurescu. În tinereţe, prin 1934, în Cursul de Istoria
Românilor, predat la facultate, C. C. Giurescu conchide: „Mi se pare mai probabil că
lupta să se fi dat la Rovine în Oltenia, în apropierea Craiovei, şi admit data de 10
octombrie 1394"53 . Dar, în 1946, marele istoric afirma cu privire la localizarea
Rovinelor că „unii cred că ar fi fost lângă Craiova, cam pe unde este mănăstirea Jitianu,
alţii le aşează pe apa Ialomiţei. Mai probabilă pare însă o a treia grupă de păreri care le
situează pe unul din râurile atinse în drumul dintre Turnu şi Curtea de Argeş, deci pe
Călmăţui, pe Vedea, pe Teleonnan sau pe Argeş" 54 . Din 1971 îşi schimbă total părerea,
afirmând hotărât că „locul bătăliei de la Rovine n-a fost nici pe Ialomiţa, nici pe
direcţia Turnu-Argeş, ci pe drumul care, pornind de la Severin, trecea Jiul, apoi Oltul,
spre a ajunge la reşedinţa lui Mircea ... De aceea, revenind asupra unei păreri mai vechi,
din 1946, socotim că lupta de la Rovine a avut loc pe Jiu, în marginea Craiovei, aşa
cum arată cronicarii Giacomo di Pietro Luccari şi Mauro Orbini", ţinând totuşi să
precizeze: „Desigur, localizarea luptei de la Rovine, lângă Craiova, rămâne încă o
55
ipoteză" . Reluând problema, pentru localii.area respectivă, se aduce ca argument un
document din secolul al XV-iea, descoperit în 1957 de către istoricul turc H. lnalcik în
arhivele de la Topkapî Serai din Istanbul, în care se arată o incursiune imaginară a lui
Baiazid Yldîrîm (Trăznetul) prin Ungaria inferioară şi Banat, intrând în Ţara
Românească pe la Turnu Severin, înaintând dinspre vest spre est56 , iar în final
"A. A. !3olşncov, localizarea bti1ă/iei de la Rovine, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie", IV, 1960, p.
391-394; Marin Branişte, Noi comribuţii la localizarea lup/ei de la Rovine din anul 1394, ln „Mitropolia
Olteniei", anul XV. nr. 7-8, 1963, p. 612-618; Ion Nania, Coniribuţii la problema loca/izlirl/ luptei de la
Rovine, în ,.SAi", V, 1963, p. 431-435.
•• Virgil Cândca, Dinu C. Giurescu, Mirceo Malitn, Pagini din trecu/ul diplomaţiei româneşti, Editura
Politică, Bucureşti, 1966, p. 63.
• ''' Ştefan Pascu, Ion Ionaşcu, Constantin Cihodaru, Gheorghe Georgescu-Buzllu, Istoria medie a României,
Partea întâi (sec. al X-lea - sfârşlh1I sec. al XVI-iea), Edit. Didactică şi PedagogicA, Bucureşti, 1966, p. 168.
111
Ştefan Pascu, Epoca medie (feuda/li}, ln lslorla Românie. Compendiu, Editura Didacticii şi Pedagogicii,
Bucureşti, 1969, p. l 44.
11
G. T Ionescu, Conmbuţium la cronologia domniei lui Mircea cel Bătrân şi a lui Vlad voevod în Ţara
lfomânească, în Materiale ale sesiunii ştiinţifice a lnslilutului Pedagogic Bucureşti pe anul 1956, Bucureşti,
1957. p. 269, n. I.
12
Arh. St. Piteşti, fond Tribunalul jud. Argeş, dosar, nr. 214/1832.
"General Nicolau Teodor, op. ci/„ loc. cit., p. 6.
"Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor. Din cele mai vechi timpuri pând la moartea lui Alexandru cel
Bun. voi.I, editin a V-a, Bucureşti, 1946, p. 471.
51
ldcm, Căutând pe harlă Posada, Rovine. Viclna, în „Magazin istoric", V, nr. 1(46), ianuarie 1971, p. 55.
"' Documentul, datat dupll anul 1442, evocA itinerariul lui Baiazid care trece DunArea le Pojejena, o ia spre

vest pe la Zalănkemen-Titel-Becichc:rcc-Timişoara-Şcmlacul Mare şi Şemlacul Mic-Caraşova-Sebeş
Mehadin-Orşova şi intră în Ţara Românească pe le Severin: H. lnalcik, An o/loman document on Bayezid I
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C. C. Giurescu se întreabă: „Cum rămâne însă cu cronicile lui Neşri şi Leunclavius,
care arată că Baiazid a trecut Dunărea pe la Nicopole, şi cu cronica Enveri, care afirmă
că lupta s-a dat în apropiere de râul Arcîş (Argeş)?". Istoricul răspunde prin soluţia
arătată de cronicari - existenţa a două lupte: „Putem admite că un al doilea corp de
oaste turcească a trecut Dunărea pe la Nicopole, urcând apoi spre miazănoapte, şi că,
după ce s-a unit cu corpul principal, condus de Baiazid, a avut loc a doua luptă care a
putut să se dea în apropiere de râul Argeş" 57 • Observăm, deci, că însuşi Constantin C.
Giurescu a avut ezitări şi nedumeriri, căutând permanent o localizare a Rovinelor,
întrucât unii, „le socot lângă Craiova, cam pe unde este mănăstirea Jitianu, dacă
Baiazid venea dinspre Turnu Severin"58 . „Dacă însă Baiazid a intrat pe la Nicopole,
atunci Rovinele trebuie căutate în altă parte"59 • Cu toate acestea sunt încă unii
cercetători care mai susţin că lupta de la Rovine s-ar fi dat pe lângă Craiova60 .
Lăsând la o parte contradicţiile istoricilor moderni, reamintim cronicarii
români. Din cele mai vechi surse româneşti reiese deci clar că un război s-a purtat spre
est, „pă apa lalomiţii" şi altul „cătră Nicopoia", spre Turnu Măgurele, pomenindu-se şi
de Rovine 61 . Izvoarele sârbeşti, contemporane evenimentului, chiar dacă se păstrează în
copii târzii, vorbesc de „rovine" - na rovinah, u rovina62 • Documentul turcesc mai sus
pomenit, datat după 1442, arată că lupta dintre Mircea şi Baiazid „s-a continuat o
săptămână întreagă pe Argeş"63 • Enverî, unul dintre cei mai vechi cronicari, spune că
s-a dat „în apropiere de Arkiş" 64 , iar cronicarul Mehmed Neşri, care s-a născut pe
vremea sultanului Murad al II-iea (1421-1451) şi a murit pe la 1520 (în anul 926 după
Hegiră), Ia o vârstă foarte înaintată, spune că lupta s-a dat „la locul numit Argeş
(Arkaşi)" 65 , ştire preluată şi de cronicarul german Leunclavius, care aminteşte de o

expedition ln to Hungaryand Wa/Jachia, în: Actes du X-e Congris lnternatlonal d'Etudes Byzantins Istanbul.
1957, p. 220-222 Drumul lui Baiazid, cit. şi: Nicolae Constantinescu, Coconi- un sat din Câmpia Ronuinl'l in
epoca lui Mircea cel Bl'ltrân - Studiu arheologic şi istoric, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p. 153.

„Documentul con1inc atAt realităţi cit şi fic1iuni post festum", „realizeaza o incursiune imuginarA" şi
„constituie expresia grandilocvent.I", în scopul educarii razboinice: Aurel Decei, Deux documents t11rcs
concernanr Ies expeditlon des s11ltans Bayazld J-er el Murad li dans Ies pays roumalns, în „Revue Roum11ine
d'Histoire", tom XIII, nr. 3, 1974, p. 395-413; Idem, Relaţii romdno-orientale, Editura Ştiinţifica şi
Enciclopedicii, Bucureşti, 1978, p. 209-222.
" Constantin C. Giurescu, Probleme controversate în istoriografia românl'l, Editura Albatros, Bucureşti,
1977, p. 164-165.
11
Drumul este o născocire: Aurel Decci, op. cil., p. 220-221.
1
~ Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor. De la mijlocul secolului al XIV-iea până la
începutul secolului al XVII-iea, voi. li, Editura Ştiinţificii şi Enciclopedica, Bucureşti, 1976, p. 74.
"''Vasile Rotomeza, Rovine. Opinii, Studii Vâlcene, 1972, p. 214-216: Zaharia Garau, Noi argumente privind
localizarea bătăliei de la Rovine lângă Craiova. O ipoteză de lucru, în „Oltenia", 1981, p. 69-87.
61
Vezi mai sus, trim. S şi 6.
62
Lj. Stojanovic, Stari, srpskl, hrisovulij, akti, biogrqfjle, letopisl, liplkl, pomeniki, zaplsi i dr, în: Spomenik
Srpska Kra/jevsca Akademija, Belgrad, III, 1890, p. 126, 132 şi 140; idem, Stari srpsk1 rodoslovi i /etopisi.
Sr. Knrlovci, 1927, p. 213-219.
3
'' Aurel Decei, op. cil„ p. 213. Decei pune în paranteza: „pe (malurile) Argeş", dar cum din documentul
turcesc Argeş nu se traduce in cazul genitiv, iar cuvântul „malurile" lipseşte, este clar ca lupta s-a dat în zona
numita Argeş.
'"Ibidem, p. 213, n. 8.
1
'' Ibidem; vezi şi Mihail Guboglu şi Mustafe Mehmed, Cronici turceşti prtvlnd Ţările Romdne. lixtrase,
voi. I, Bucureşti, 1966, p. 39 pentru Enveri şi 113 pentru Neşri.
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bătălie, „in loco quem Turcitam Arcas, quam Artzes nominant. .. " 66 („în ţinutul pe care

turcii îl numesc Arcas sau Artzes"), aşadar nefiind vorba nici de localitate, nici de râu,
cum greşit se interpretează, ci de ţinut, zonă, regiune, parte de Ioc, termeni
corespunzători lat. „in loco", ceea ce noi numim azi, ca şi în trecut, zona Argeş, judeţul
Argeş. De altfel, istoricul turc „MUkrimin Halii Ynanc, în lucrarea Bayezid 1 Yldîrîm, în
Jslâm Ansiklopedisi, voi. li, Istanbul, 1946, f. 346, folosind izvoarele turceşti adoptă
6
grafia Arkuş ovasinda („pe câmpia Arkus")" .
A vând în vederea faptul că toponimia românească nu cunoaşte azi, la sud de
68
Carpaţi, nici o localitate, cătun, sat ori comună cu numele Rovine , iar în grai avem
termenul general răspândit „Rovină, rovine s.f. 1. Groapă, adâncitură, surpătură de
teren, râpă (mocirloasă). 2. Loc mlăştinos, mlaştină, mocirlă (ace. şi r6vină. - PI. şi
rovini) - Din bg. rovine" 69 , precum şi calificativul „Rovinos adj. (Teren) plin de rovini,
mocirlos" 70 şi făcând o coroborare cu afirmaţiile documentelor mai sus amintite, reiese
că „Rovinele" din timpul lui Mircea cel Bătrân sunt nişte mlaştini, smârcuri, mocirle,
„rovine", care trebuie căutate în zona de câmpie a Argeşului până pe Ialomiţa.
Cunoscând cele de mai sus şi, mai ales, marea întrebare: „Unde au fost
Rovinele?", o simplă întâmplare din toamna anului 1957 ne-a determinat preocuparea
faţă de această problemă. Mergeam pe şoseaua Costeşti-Ţuţuleşti, când atenţia ne-a fost
atrasă de trunchiurile uriaşe ale unor stejari, vreo 11 la număr, risipiţi pe o mare
întindere, scoşi din pământ prin dezvelirea şi tăierea rădăcinilor. Atunci am aflat că
spre est câmpia poartă numele de Rovine. Pe loc ne-a încolţit în minte bătălia de la
Rovine şi priveam martorii marii încleştări care supravieţuiseră 600 de ani şi care
zăceau doborâţi de vitregia ignoranţei. Am aşteptat cu nerăbdare primăvara anului
1958, când am pornit periegheze obositoare, cercetări pe care le socotim încheiate abia
·
acum, după 45 de ani.
lncă din 1963 arătam că la vest de satul Ţuţuleşti, pe Valea Gligănelului, în
partea de nord a şoselei Costeşti-Ţuţuleşti, au existat până în primăvara anului 1962
resturi de păduri seculare dispuse pe un teren uşor accidentat. De o parte şi de alta a
şoselei, mai mult la vest de Gligă.nel, se întindea altădată o pădure numită de localnici
R6vina Mică, iar spre nord, tot pe Gligănel, începând din partea de miazănoapte a
Lacului Popii se întindea, până în partea nord-estică a Eleşteului Raicului, în dreptul
comunei Suseni, pădurea R6vina Mare. La est de acestea se întindea o altă pădure, mai
Leunclavius, llistoria musulmana Turcorum de mom1mentis ipsorum exscripta, Frankfurt, 1591, col. 320.
Aurel Decei, op. cit„ loc. cit.
''" Din ccrcetllrilc noastre amintim: Rovine, câmpie le vest de salul Priseace, municipiul Târgovişte, în care a
existat, până in a doua jumlltate a secolului al XX-iea şi Fântâna din Rovine, unde tradiţia nu pl!strează nimic
in lcgillurâ cu vreo luptă; din I 00 de locuitori din Priseaca, in vârstă de 20-40 de ani, doar doi cunosc
toponimul Rovine; din 100 de locuitori de peste 50 de ani, 67 cunosc ambele toponime. Nu este exclusa o
ciocnire intre Mircea şi turci in apropiere de Târgovişte, cum o dovedeşte locuin(a 1-B din vetre Curţii
Domneşti: Nicolne Constantinescu şi Cornel Ionescu, Asupra habitatului urban de la Tdrgovişte înainte de
1394. Repere din viaţa Curţii Domneşti, în „SCIVA", 31, I, 1980, p. 67 şi urm. O ciocnire cu turcii se putea
întâmpla şi la Târgovişte, atât în anul 1391, dar şi in 1394. Tot din cercetări personale mai amintim
toponimul Rovinari la sud de satul-comuna Cotmeana, jud. Argeş. Cercetând 30 de lărani în vârstll de peste
70 de ani, majoritatea neştiutori de carte, aceştia nu cunoşteau nici o legendă în legăturii cu toponimul
Rovinari (august, 1972).
69
Dicţionarul limbii române moderne. Bucureşti, 1958, p. 727; DEX, 1975, p. 817.
70
I. Aurel C1mdrea. Dicţionaru/ enciclopedic ilustrat „Cartea Româneasc6". Editura Certea Romlineasca
SA. Bucureşti, 1931, p. 1083.
r<o
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care înconjura Eleşteul llenii, despărţită de celelalte două printr-un
din R6vina Mică, de la şoseaua Costeşti-Ţuţuleşti, din punctul
„Troiţa", traversează Gligănelul şi trece pe lângă partea de est a Lacului Popii,
ajungând la estul Eleşteului din Câmp, de lângă satul-comună Suseni. Se mai păstra, pe
atunci, un mic petic din această pădure denumită Tufele Roşii, defrişată în 1973, în
marginea satului Odăeni-Ţuţuleşti. Drumul amintit este cunoscut de localnici sub
numele de Drumul Omorului. Privitor la aceste toponimice, am făcut următoarele
71
constatări: - din I 00 de subiecţi din satul Ţuţuleşti, toţi I 00 cunoşteau denumirea de
Tufele Roşii şi Drumul Omorului, 97 denumeau partea vestică a Gligănelului, R6vina
(R6vina Mică şi R6vina Mare) folosind pluralul Rovine, doi foloseau termenul
R6vinele Mici şi R6vinele Mari şi unul întrebuinţa termenul Rovinelele. Pădurea
Ţuţuleasca din unele hărţi, din vestul Gligănelului, este necunoscută de localnici,
terenul făcând parte din Rovine. Denumirea de Ţuţuleasca este dată de locuitorii din
Gliganul de Sus şi Costeşti. Din I 00 de locuitori din Costeşti (pe atunci comună), 79
foloseau denumirea de Ţuţuleasca, 14 o denumeau Rovina Ţuţuleştilor, patru Rovinele
Ţuţuleştilor, iar trei nu cunoşteau nici o denumire pentru acest câmp, acoperit altădată
de pădure.
Despre R6vina cei chestionaţi spun că, mai demult, a fost o pădure mare şi aşa
de deasă, încât se putea merge din creangă în creangă, fără să se atingă pământul şi că
aici era locul de refugiu al localnicilor în timpul zaverei. În R6vina Mică a existat o
mlaştină întinsă şi un lac numit Ciuvica, precum şi o altă mlaştină întinsă, Mlaca, din
care nu se scurgea apa niciodată. Lacul Ciuvica a mai rămas astăzi sub formă de mici
lăsături pe terenul cultivat, iar din Mlaca, întinsă prin anii 1900 pe circa 5-6 hectare, a
mai rămas o porţiune de 1-1,50 ha în apropiere de „Troiţă" (în 1958). După mărturia
unui mare număr de locuitori, până prin anul 191 O, au existat prin aceste părţi o
mulţime de stejari cu diametrul de peste 2 metri, iar fâneţele erau cuprinse de smârcuri
permanente, dispărute astăzi din cauza defrişării totale şi a cultivării pământului. În
memoria localnicilor a dăinuit o puternică tradiţie privitoare la toponimele zonei, a
pădurii Tufele Roşii.
Ţăranul a iubit pădurea pentru că i-a fost scut şi l-a primit în desişurile ei, în
vremuri de pribegie: „Au fost timpuri grele... Pe-aici s-au dat lupte multe, că era
pământul cumpănă de drumuri: Drumul Slatinii, care venea de la Craiova, dar şi
Drumul ăl Mare şi Drumul Giurgiului, care veneau de la Dunăre şi duceau la Argeş" 72 •
Tradiţia păstrează o interesantă legendă privitoare al Rovine şi toponimia locului„.
Pădurea Roşie şi Drumul Omorului şi Lacul Popii, în amintirea celui care a sfinţit
oastea şi locul înainte de măcel şi Drumul Cerbului care merge până-n satul Cerbu, ce
aminteşte de minunea dumnezăiască. De-atunci se zice că Albul ăla a primit moşie
de-a-ntemeiat satul Albota, iar un viteaz, Şerban, a primit moşie mai aici, de-a-ntemeiat
Şerbăneştii„." 73 •
Un alt locuitor din Ţuţuleşti, Petre Mateescu, care cunoştea legenda, ne
spunea, în mai 1962, că oastea română a fost condusă de Mihai Viteazul, lucru

în

suprafaţă,

drum ce

71

72

porneşte

Subiecţii au fost barbati lntre 30 şi 85 de ani, fiind chestionati în septembrie 1958.
Petre Matecscu (n. 1900) şi Pavel St.anescu. Foarte interesant este faptul că s-a pAstret neu.lteratA, pAnA ln

vremea noastrll, noţiunea de „oastea a mare" care a apărat „moşia", adicll ţara.
De la Florea Dima (n. 1888).

71
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explicabil prin faptele de vitejie ale acestui domnitor şi prin timpul mai puţin îndepărtat
de noi. Din 100 de persoane chestionate, din satul Ţuţuleşti, 37 nu ştiu de unde vine
denumirea pădurii Tufele Roşii, 48 spun că de la o luptă cu turcii, când au fost stropite
cu sânge, I I spun că poate din timpul zaverei, când turcii omorau pe localnici, iar 4
spun că probabil de la culoarea frunzelor în timpul toamnei. Referitor la Drumul
Omorului, din I 00 de persoane, 40 spun că nişte hoţi ar fi omorât aici doi călători, tatăl
şi fiul său, care veneau de la Bucureşti cu banii; 48 spun despre aceeaşi luptă cu turcii,
I O spun că poate din timpul zaverei şi doi nu ştiu nimic.
Privind tradiţia despre această mare bătălie, care s-a dat în Rovinele
Ţuţuleştilor, nu este lipsit de importanţă, credem, să amintim că până la cel de al doilea
război mondial aproape că nu era nuntă din satele Ţuţuleşti, Gruiu, Gliganu, Rociu,
Bârlogu şi Teiu din Vale să nu se cânte „Cântecul despre Rovine" 74 . De la bun început
am socotit acest cântec opera unui rapsod popular sub influenţa capodoperei
eminesciene „Scrisoarea a lll-a•• 75 . Creaţia are meritul de a fi contribuit la trezirea
amintirii marii bătălii în această zonă, dar nu exclude nici posibilitatea existenţei unei
variante populare, care să fi fost auzită şi prelucrată de marele nostru poet 76 şi introdusă
în capodopera sa.
Foarte interesant este faptul că tradiţia cu privire la bătălia de la Rovine a fost
foarte puternică pe o arie destul de întinsă, mai ales spre sud de Ţuţuleşti. Pe teritoriul
comunei Negraşi, la aproximativ 12-14 km distanţă, între vechile drumuri Drumul
77
Mare la vest şi Drumul Giurgiului la est, s-a păstrat toponimul Puţul lui Baiazid
despre care, în septembrie 1974, locuitorul Gheorghe Mănoiu zis Checiu (n. 19 martie
1903) cunoştea o interesantă legendă: „Se zice că pe vremea sultanului Baiazid, când o
fi trăit, nu ştiu, a venit cu oaste mare să cotropească ţara. Şi venind el cu oastea, fiind
toamnă, când se pornesc nunţile, în Negraşi era nuntă şi petrecere. Da de unde până
unde, aflară păgânii şi se-ndreptară spre sat. Şi toate fetele, de frică să nu fie luate-n
robie, împreună cu mireasa, s-au aruncat în fântână, mai bine să moară decât să fie
robite. Flăcăii şi bărbaţii au fugit călări pe cai spre oastea românească. Şi de-atunci a
rămas amintire Puţul lui Baiazid la Negraşi şi o pădure Tufele Roşii, unde i-au bătut
românii pe păgâni şi s-au făcut tufanii roşii de sânge. Pădurea asta este dincolo de
Gliganu, mai spre Găleşeşti; nu o ştiu care este. Nici puţul lui Baiazid nu se mai ştie
precis unde a fost; se zice că ar fi fost pe Negrişoara, unde a fost satul pe vremuri. Alţii
zic că ar fi fost pe Drâmbovnic. Numai Dumnezeu mai ştie unde o fi fost".
Povestea cu fetele care s-au aruncat în făntână de frica turcilor circulă şi în
satele Mozacu, Mozăceni, Recea şi Slobozia, fiecare povestitor plasând-o pe teritoriul
satului său; peste 80% o plasează toamna, când în sat era o nuntă; ceilalţi vorbesc
despre o sărbătoare, când fetele şi flăcăii erau la horă, fără să precizeze anotimpul.
" Cules de la Gheorghe Tomescu (n 26 aprilie 1902 în Teiu Vale), octombrie 1956; îl ştia de la un lllutar
bătrân din salul Rociu.
75
Pilrcrc formulată şi de e111inescologul Augustin Z. N. Pop, într-o scrisoare adresata noul! şi datata:
Bucureşti, 9 februarie 1981.
"' Eminescu trece prin Argeş in vara anului J 866: Augustin Z.N. Pop, Pe urmele lui Mihai Eminescu,
Bucureşti, 1978, p. 79, dar şi în 1878, ln drum spre Floreşti-Doij, unde traduce documentele transcrise de
Hurmuzaki la Viena.
77
Toponi111ul Puiul lui Baiazid a fost sesizat şi de prof. Ion Ionescu. Toponimia comunei Negraşi • lucrare
pentru gradul I la limba română, 57 pagini dactilografiate.
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sunt câteva legende care au circulat în comuna
Mozac", „Cum s-a hotărnicit moşia Mozăcenilor", dar mai ales
„Legenda Bisericii Sfănta Cuvioasă Paraschiva": „Acu, se zice că luptele alea scu11e,
ca fulgerele, asupra hoardelor păgâne, vreo trei-patru până la lupta cea mare, au fost cu
mare meşteşug, dar şi cu mare osteneală, că şi de piatră să fi fost, şi tot oboseşti; chiar
şi călări fiind, li s-au muiat braţele, iar de mâncat n-au gustat dumicat nici de cuc; au
băut doar apă din pâraie. Iar după bătălia aceea cruntă, în care au căzut turci câtă trestie
pe baltă, le tremurau alor noştri trupurile, şi mâinile şi picioarele; le tremura, se spune,
până şi vederea; rămăseseră-n ochi cu sclipirile iataganelor şi lăncilor pe care le
opriseră din lovituri cu ghioagele, pentru a-nlătura izbiturile morţii; şi rămăseseră-n
urechi cu urletele de luptă ale hoardelor turceşti. Ce mai la deal, la vale„. a rămas din
gură-n gură peste veacuri povestea aia, cu lupta care a-nroşit apele şi-a acoperit
pământul cu morţi, cum n-a mai fost aşa bătălie; bătălie de-o zi, dar cu cazne cât în
zece! Puhoaiele turceşti, rărite, au t'ăcut cale-ntoarsă, chiar din noaptea care a urmat. Şi
pe unde era să se-ntoarcă hoarda păgână, dacă nu tot pe la noi, pe-aici, să ajungă mai
repede la Dunăre. Obosiţi, cum erau, mozăcenii cu Mozac al lor în frunte, n-au vrut să-i
lase pe păgâni chiar aşa de capul lor; înspăimântaţi-înspăimântaţi or fi fost ei, păgânii,
dar foamea le rodea burţile şi-i punea necuratul de se mai abăteau în cete prin cătune,
pe la casele oamenilor, să prade mâncare; mai fliceau şi alte rele. Şi-atunci Mozac cu
mozăcenii noştri îi scurtau de fesuri, cu capete cu tot; aşa i-a dus până spre Dunăre,
retezând capetele celor ce se răzleţeau din ordie. Şi-n noaptea care a urmat după
alungarea lor, obosiţi frânţi, au poposit la o bisericuţă, la marginea unui sat; au legat
caii de arborii din faţa sffintului lăcaş, şi-au aşternut sumanele pe muruiala bisericii, că
pe-atunci nu aveau toate bisericile pardosele ca astăzi, şi s-au culcat îngrămădiţi, să se
încălzească, toţi 70-80, câţi or fi fost, că le-a ajutat Bunul Dumnezeu de nu pierise nici
unul. Şi-n noaptea aia a avut Mozac un vis frumos, atât de frumos, încât se simţea
odihnit şi atât de înzdrăvenit, de parcă nu fuseseră cinci zile încheiate de încăierări
primejdioase şi ostenitoare. Şi-n vis se flicea că era o zi de vară, şi străluceau toate
peste tot, ca fotele fetelor în horă; şi era cald; şi el sta la umbra unui gorun, la poalele
pădurii, dincolo de Balta Mare. Şi dintr-o dată îi apare în faţă o fată tânără şi frumoasă,
dar nu blondă ca ielele, că avea părul ca pana de corb şi ochii ca două mure coapte; era
blândă-n priviri şi-mbrăcată într-o rochie albă, aşa, ca de mireasă, şi purta la gât o
cruciuliţă strălucitoare, cu Isus pe cruce. S-a apropiat de el cu dreapta întinsă,
puindu-i-o pe creştet, acolo unde s-a frânt iataganul izbit de fierul de sub căciulă.
„- Erai mort dacă nu-ntindeam eu mâna; iataganu-ţi reteza gâtul; azi e a şasea zi de
când te-am salvat de la moarte, pentru că şi tu ai salvat şi eliberat atâtea copile de la
robie şi pângărire. Să fiţi sănătoşi cu toţii, Domnul să vă aibă în pază, iar voi să apăraţi
mereu sfânta cruce şi credinţa în Cristos". Şi s-a topit ca o vedenie; s-a trezit buimăcit,
privind sfinţii de pe pereţii bisericuţei. Se luminase bine, iar voinicii se treziseră cu
toţii; l-au văzut speriat şi plin de nelinişte; le-a povestit Mozac visul; toţi s-au
cutremurat zicând: „Apoi, azi este prea Sfânta Cuvioasă Paraschiva". „ - Ea ne-a salvat
vieţile!". „ - Ea ne-a dat biruinţă asupra mulţimii păgâne!". Şi-au venit voinicii creştini
şi s-au apucat de au înălţat o bisericuţă, între cătune, pe Valea Mozacului, cam pe unde
este Troiţa. Era o bisericuţă de lemn, închinată Sfintei Cuvioasa Paraschiva, care i-a
ocrotit şi i-a ridicat în biruinţă. Dar Vodă s-a interesat cine şi de unde au fost vitejii
Mozăceni: „Căpitanul
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care-au adus izbânda, lovindu-i pe păgâni fulgerător pe la spate, tocmai când cumpăna
luptei înclina de partea lor. A venit Vodă în persoană şi i-a hotărnicit de-au rămas
pentru vecie stăpâni pe moşia asta-ntinsă şi mănoasă, un adevărat colţ de rai. Iar când
s-au mutat satele misilor şi dumbrăvenilor pe Dealul Drâmbovnicului, mai încolo, „în
Ţarină", au înălţat o biserică nouă, tot cu hramul Sfintei Cuvioasă Paraschiva, pe locul
unde se află şi azi biserica, mult mai nouă, închinată tot Sfintei" 78 .
Tradiţia din Mozăceni, deşi nu păstrează zilele cu data exactă, prin geniul
poporului român ne fumizează indirect aceste date. După ce Mozac povesteşte
camarazilor săi visul, aceştia au exclamat: „ - Apoi azi este prea Sfânta Cuvioasă
Paraschiva". „Ea ne-a dat biruinţa asupra mulţimilor păgâne!" Dar Sfănta Cuvioasă
Paraschiva i-a precizat în vis: „ ... azi e a şasea zi de când te-am salvat de la moarte ... ",
adică de la prima lovitură pe care le-a dat-o vitejii noştri turcilor în locul de-atunci
numit Cap de Fier. Ştim că Sfânta Cuvioasă Paraschiva se sărbătoreşte în ziua de 14
octombrie; aceasta înseamnă că prima luptă, în punctul Cap de Fier, s-a dat în ziua de 9
octombrie; în „Legenda căpitanului Mozac", povestitorul ţine să precizeze că, după
lupta din punctul respectiv, aşadar din ziua de 9 octombrie, „i-a mai lovit pe păgâni de
câteva ori, şi-au omorât grămadă de păgâni, până ce s-a dat a doua zi o bătălie mare,
într-o mociorniţă, dintr-o pădure de pe lângă Găleşeşti, unde sta ascuns Vodă al tării cu
oastea". Aşadar din îmbinarea celor două legende din Mozăceni, reiese că marea
bătălie de lângă Găleşeşti s-a dat în ziua de 10 octombrie şi, cum bine se ştie, din anul
1394, an pe care tradiţia nu avea cum să-l păstreze. „Legenda Bisericii Cuvioasa
Paraschiva" este cutremurătoare în contextul credinţelor româneşti despre această
79
apreciată sfântă a poporului român •
Din nefericire, istoricii noştri, cu ocazia împlinirii a 600 de ani de la urcarea pe
tronul Ţării Româneşti a marelui voevod şi domn Mircea cel Bătrân, moştenit de
tradiţie în memoria colectivă cu numele Vodă ăl Bătrân, i-au falsificat până şi numele,
la comandă, în „Mircea cel Mare"; s-a falsificat până şi data bătăliei de la Rovine,
fixând-o la 17 mai 1395 80 . Fără a se fi cercetat cât de puţin tradiţia moştenită de
memoria ţăranilor noştri, până în a doua jumătate a secolului al XX-iea, s-a afirmat fără
temei despre „absenţa tradiţiei istorice româneşti despre o bătălie la Rovine. Cunoscuta
frază a lui Radu Popescu: „alt istoric scrie că un război ce au avut loc Mircea vodă au
fost la Rovine (unde vor fi Rovinele, nu le spune) se referă la sursele sârbeşti, nu
autohrone" 81 .

'"De la Florea Şerban (Şerbănescu), n. 1883; iulie 1968.
79
Preot Scadat Porcescu, Cuvioasa Paraschiva de la laşi, în Sfinţi români apărători ai legii strămoşeşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 258-271.
Ko Alexandru V. Diţă, J 7 mai 1395, o dată importantă în istoria universală - victoria românească de la
Rovine, în Marele Mircea Voievod, coordonator Ion Pătroiu, Editura Academiei, Bucureşti, 1987, p. 254-277;
Dan Zamtirescu, Mircea cel Mare.fac/or hotărâtor în con.figurarea politico-istorică a sud-estului european,
în Ibidem, p. 291, 292, 296; Mihai Maxim, Cu privire la înţelegerile de pace româno-otomane din timpul
domniei lui Mircea cel Mare, în Ibidem. p. 378; Ion Pătroiu, The greai Mircea Voevod. Summary, în Ibidem,
p. 531, 532; N. Şerb!lnescu, N. Stoicescu, Mircea cel Mare (/386-1418), 600 de ani de la urcarea pe tronul
7arii Româneşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987,
p. 40, 41 - notele 44, 153, 181, 257, 281 - notele 21, 299-302, 363, 364, 383.
1
" Sergiu losipescu, Două chestiuni de geografie istorică„. II) locul bătăliei de la „ Rovine ", în Marele
Mircea voievod. 1987, p. 446.
https://biblioteca-digitala.ro

LOCALIZAREA

ŞI

DATAREA LUPTELOR DE LA RO VINE

ŞI ARGEŞ

163

Dar cine a studiat tradiţia? Dacă se studia cât de cât tradiţia Şi toponimia, nu se
afirma că Rovine ar fi la „Ţuţuleşti (pe Ialomiţa, în apropiere de Piteşti)" 82 •
Lăsând la o parte aberaţiile scornite, socotim că localizarea bătăliei de la
Rovine este, fără îndoială, la Rovine pe Drumul Omorului, lângă Tufele Roşii, la vest
de Ţuţuleşti şi Găleşeşti, în ziua de I O octombrie 1394, datare documentată magistral în
83
1990 de Nicolae Constantinescu , consolidată pe deplin de legendele ţăranilor din zona
Ţuţuleşti-Mozăceni. Din nefericire, chiar şi după dovezile zdrobitoare aduse de Nicolae
Constantinescu, mai sunt singrafi care, fără să citească, încă mai susţin aberaţia că lupta
de la Rovine s-ar fi dat la 17 mai 1395, localizând-o aiurea84 • Şi mai gravă este
idioţenia unor manuale alternative; într-un astfel de manual, la pagina 36, citim:
„Marile confruntări militare, precum cea de la Rovine (17 mai 1395)„. ", pentru ca la
pagina 38 să ni se spună că: „ .. .lupta decisivă s-a dat la I O octombrie 1394 la un loc
mlăştinos, după unii autori întărit cu şanţuri (fabulaţii, n. n.), denumit Rovine, şi s-a
soldat cu înfrângerea armatei otomane" 85 .
Descoperirile arheologice sunt cele mai sigure dovezi. Presupunerea că pe un
câmp de luptă, atât de însemnat, s-ar putea găsi resturi de oseminte ori arme, pare
îndreptăţită la prima vedere. Dar nu trebuie să uităm că după fiecare luptă morţii erau
adunaţi şi îngropaţi şi s-ar putea să aflăm mai degrabă un cimitir comun, sau chiar o
groapă comună, lucru care nu se poate descoperi decât întâmplător. La RovineŢuţuleşti noi am descoperit un inel şi o săgeată 8 , la care s-ar putea adăuga „un inel
ostăşesc (nu ştim cum arată n. n.) şi o săgeată cu vârful turtit, probabil din lovitura
într-o pavăză, ambele specifice secolului al XIV-iea", găsite de localnici pe locul
bătăliei 87 • După informaţiile primite de la ţăranii care au muncit la defrişarea pădurii
Tufele Roşii şi a plantării viţei, au fost descoperite „o mulţime de fiare ruginite", toate
fiind aruncate în apă, din ordinul ocârmuitorilor de la colectiv, pentru a nu se afla şi
opri lucrările în terenurile respective. Noi am recuperat un vârf de lance şi o superbă
lance întreagă, specifice secolului al XIV-iea şi care acum se află în colecţia noastră din
Muzeul Judeţean Argeş .
Foarte semnificativă rămâne descoperirea unei spade din timpul lui Mircea cel
Bătrân într-o mâgură, probabil un turnul străvechi, de pe Valea Drâmbovnicului, în
apropiere de Găleşeşti. „Data" la care spada a ajuns în pământ ar putea fi plasată spre
88
sfârşitul secolului al XV-iea, sau chiar un secol mai târziu (!?).

Grigore Olaru, De două ori Rovine - Din nou despre localizarea btitl11iei din anul 1394, în „Magazin
Istoric", an XVI, nr. 6 (183), iunie 1982, p. 60-61.
83
Nicolae Const1111tinescu, Puncte de vedere asupra datării bătăliei de la Rovine (17 V 1395), în „Revista
istorică", tom I, nr. 7-8, iulie-august 1990, p. 783-802.
"'George Georgescu, locul şi data luptei de la Rovine-Argeş, în „Argcssis", Istorie, VII, Piteşti, 1995, p. 4144; Radu Şerban Vergatti, Argeşul in politica lui Mircea cel Bătrdn, în „Argessis", Istorie, X, 2001, p. 83.
"' Nicoleta Dumitrescu, Mihai Manea, Cristian Ni\ă, Adrian Pascu, Aurel Trandafir, Mădălina Trandatir,
Istoria românilor. Manual pentru clasa a XII-a. Referenţi ştiinţifici Conf. univ. dr. Gheorghe Vlad Nistor,
prof. gr. I Angela Bălan, Editura Humanitas, Bucureşii, 2001
86
Ion Nania, op. cil., în „SAi", V, 1963, p. 435.
7
•
Pr. Marin Branişte, Noi contribuţii la localizarea luptei de la Rovine din anul 1394, în „Mitropolia
Olteniei", anul XV, nr. 7-8, 1963, p. 612-613.
88
Teodor Cioflan, Elena Rotaru, O spadă din timpul lui Mircea cel Mare (sicl) intrată în patrimoniul
Muzeului Judeţean Argeş, în „Revista Muzeelor şi Monumentelor-Muzee", 5, 1989, p. 48-50.
82
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Este cunoscută valoarea folclorului; el cuprinde comori care au fost sesizate şi
cu privire la lupta·de la Rovine, cu prilejul simpozionului consacrat aniversării a 575 de
ani de la marea bătălie organizat la 12 octombrie 1968 la Roşiorii de Vede de regretatul
89
profesor Pelre Voivozeanu . În cinstea Sf. Cuvioasă Paraschiva ţăranii au înălţat
bis:::rici în satele din jurul Rovinelor; la începutul secolului al XIX-iea se mai aflau
biserici cu hramul ce-i cinsteau numele şi memoria biruinţei în satele Siliştea, Cacaleţii
de Sus, Cacaleţii de Jos, Strâmbeni şi Şerbăneştii de Sus, toate aflate în apropierea
locului marii bălălii, dar şi mai în jos, la Teiu, Mozăceni, Bornogul şi Slobozia. Din
cele 21 de biserici existente în Plasa Găleşeştilor la începutul secolului al XIX-iea,
90
nouă purtau acest hram , iar în Plasa Margini (i), din zece biserici, cinci erau închinate
91
Sfintei Paraschiva •
Şi pentru că vorbim despre memoria colectivă nu rămâne lipsit de importanţă
nici faptul că în pădurea Trivale, la nord-vest de Piteşti, la circa 3 km spre vest de
drumul Piteşti - Curtea de Argeş, se află Biserica Sf. Dumitru care, conform tradiţiei
orale, „a fost o bisericuţă ridicată de Mircea cel Bătrân şi ostaşii tui, pe locul unde s-au
odihnit după o luptă crâncenă cu turcii. Spuneau bătrânii că atunci, în lupta aia, au
murit atâţia turci, de-au înroşit pădurile cu sânge; se făcuseră mlaştini de sânge de se
scufundau caii până aproape de genunchi. S-au apucat şi-au făcut-o din lemn chiar
atunci, şi s-a sfinţit în ziua Sfăntului Dumitru, în ziua de 26 octombrie, dar în ce an o fi
fost, nimeni nu mai ştie. De atunci drumul care merge spre Ciocănăi, pe lângă biserică,
şi o ia spre Cotmeana, după ce ocoleşte Râpa Roşie, se numeşte drumul lui Mircea. Nu
ştiu de ce unii bătrâni îi mai spuneau Drumul Morii şi Drumul Morii lui Mircea; o fi
92
fost probabil şi vreo moară pe-acolo, sau prin altă parte. Cine mai ştie? " Nu avem nici
93
o îndoială că este vorba tot de lupta de la 1O octombrie 1394 de la Rovine-Ţuţuleşti •
Era şi firesc ca Mircea, după luptă, să se retragă spre nord, în punctul cel mai favorabil
pentru a se apăra în cazul unui nou atac, de unde putea să supravegheze orice mişcare a
trupelor invadatoare pe drumurile principale ale ţării şi unde oastea română să nu fie
observată. Punctul cel mai potrivit pentru o astfel de situaţie era locul pe care se află azi
Biserica Sf. Dumitru94 • Dinspre Rovine-Ţuţuleşti, Mircea s-a retras pe Drumul Mare,
care venea pe la vest de satul Boieni, prin Pârvu Roşu, pe digul Eleşteului lui Grecu, la
Bradu-Geamăna şi de aici a apucat pe drumul ce trecea prin fostele păduri Colunelu Maior Roşu - Papuceşti - Marineasca, pe unde se află azi staţia de gaze, pe la vest de

"Florea Costache, Elemente de.folclor despre Rovine. comunicare prezentată în cadrul simpozionului. Vezi
ş1 C S, S1111pozion „Rovine 575 ani", în „Revista Muzeelor", nr. I, 1970, p. 84.
0" l. Junaşc11, Catagrafia Eparhiei Argeş la 1824, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1942, p. 68.
'" Ibidem, p. 80.
01
De la Valeria Brată.şanu, n. St!lnciulescu Al. Valeria, 26 iunie 1926, G!lvana; iunie 2002.
·n Memoria Sf. Dumitru era comemorată prin aprinderea de lumân!lri şi de bătrânele satelor Od!leni şi Suseni,
la Troi1a lui Rădan, aflată în punctul unde Drumul Mare atinge Rovinele.
'" Chiar dacii s-11 alinnut ca la Valea Rea - Argeş este o „bisericii de lemn Sf. Dumitru, construită la începutul
secolului al XIX-iea de Martin Bui iga şi Bagi Ţenea" (vezi: N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi
monumente/or feudale din România, Ţara Românească (Muntenia, Oltenia ş1 Dobrogea), I, voi 2: M-Z,
editată de Mitropolia Olteniei, 1970, p. 700), aceştia, toi conform tradiţiei, au reparat-o. Istoricul acestei
biserici, scris de preo(ii parohi, se află azi la Muzeul Jude(can Argeş şi citim: ,,În timpul lui Mircea cel
Bătrân, Vocvod al Tării Româneşti, pentru satul Valea Rea a fost construită în anul I402 biserica cu hramul
Sf. Ierarh Nicolae şi Sf. Mucenic Dumitru". Din neforicirc, o mâna criminală a pus foc bisericii ln iama
198911990. Biserica a fost reclădită.
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Cornul Vânătorului, prin Poiana Valjan, unde se află Parcul Zoo-Trivale, direct la
Biserica Sf. Dumitru, distanţă de circa 24 km de Ţuţuleşti.
Locul era foarte bine ascuns de pădurile seculare care-l înconjurau din toate
pă11ile, apărat de vâlcele adânci, spre sud aflându-se Valea Bisericii, cu un afluent spre
nord-vest, Vâlceaua Năvlegului, iar spre nord, Valea Grozii, printre acestea trecând
drumul care unea Piteştii cu Râmnicu Vâlcea, numit Drumul lui Mircea, Drumul Morii
sau Drumul Morii lui Mircea, fAră a se mai şti că este vorba de moara dăruită de Mircea
cel Bătrân la 20 mai 13 88 ctitoriei sale, Mănăstirea Cozia, şi aflată „în hotaru 1
Piteştilor" 95 •
Cu toată certitudinea pe care o avem în localizarea bătăliei „din Rovine" de la
10 octombrie 1394, la Ţuţuleşti-Găleşeşti, pentru elucidarea problemei trebuie să se
răspundă la cel puţin două întrebări enigmatice:
I. De ce izvoarele turceşti, scrierile cronicarilor otomani, sunt în unanimitate
96
de acord cu datarea luptei în anul 1391 , iar cronicile sârbeşti dau ca dată sigură,
consemnată prin moartea lui Marco Cralevici, ziua de I O octombrie 13 94, întrucât
diferenţa de trei ani nu poate fi socotită o simplă greşeală.
2. De ce cronicarii români, care aveau o sursă sigură, fie şi în tradiţia orală de
acum 300-350 de ani, vorbesc de o luptă pe Ialomiţa şi de alta „cătră Nicopoia",
afinnându-se, „că au avut doao războiae Mircea vodă cu Baiazit, împăratul turcescu,
unu cătră Nicopoia, altul pă apa Ialomiţii", ba chiar şi o luptă în judeţul Ilfov.
Pentru elucidarea acestei probleme am pornit pe firul văilor de la Jiu la
Ialomiţa, încurajaţi de ideea că dacă la Ţuţuleşti, în „rovinele" de pe Valea
Gligănelului, s-a păstrat o atât de puternică tradiţie, ar fi imposibil ca o altă luptă,
purtată în alte ,,ro vine", în aceeaşi perioadă, să nu fi lăsat măcar o amintire peste
veacuri.
Strădania avea să ne fie răsplltită în vara anului 1968 când, în câmpia dintre
pădurile Afumaţi la sud, Golăşei (Creaţa-Leşile) la est şi Dascălul şi Vulpeasca la nord,
deci între comWlele Şteffilleşti, Petrăchioasa şi Dascălu Qudeţul Ilfov), aveam să
descoperim o situape asemănătoare, până la identitate, cu cea de la Ţuţuleşti, judeţul
Argeş. Această câmpie, în trecut una dintre cele mai rovinoase dintre râurile Mostiştea
la est şi Pasărea la vest, limitată în această parte, spre apus, de Valea Boltaşi şi
străbătută prin centru de Valea Păsăruica, poartă denumirea de Rovina Mare şi este
împărţită într-o serie de rovine cum ar fi, de la nord spre sud: Rovina lui Bucur, între
pădurile Dascălu şi Golăşei (Creaţa-Leşile), Rovina lui Călin, Rovina lui Belea, Rovina
lui Boală, Rovina lui Simion, Rovina lui Onică, Rovina Legiuite - aceasta în nord-estul

„ D. R. H, B, I, 1996, doc. 9, p. 26-27 .

.,. Din cei 24 de cronicari turci din sec. XV-XVII redaţi ln Cronici turceşti privind Ţdri/e Romdne. Extrase.
voi. I, întocmit de Mihail Guboglu şi Mustafa Mehmet, Bucureşti, 1996, patru: Envcri, p. 39; ldris Bitlisi,
p. 157-158; MiJstafa Ali, p. 339 şi Mchmed bin Mehmed, p. 402, vorbesc de lupta dintre Mircea şi Baiazid
făra. s! ne spuna anul; şase din ei dau ca data. anul 793 al Hegirei, datat, dupll era creştina, între 9 decembrie
1390 şi 28 noiembrie 1931, deci lupta s-a dat sigurîn anul 1391; aceştia sunt: Mehmed Neşri, p. 113; 1-ladji
Lilfti-paşa bin Abdî-el-Muin, p. 236; Mehmed-paşa KUciUk Nişandji, p. 290: Sa' adeddin Mehmed Hodja
Efendi, p. 303; Kodja Husein, p. 442 şi Abdul-Azis Efendi (Kara Celebi Zade), p. 543. Orujd bin Adil ar
parca sa. dea anul 792 al Hegirei, adicll in era creştinii 20 decembrie 1389 - 8 decembrie 1390, p. 49, dar „în
manuscrisul de la Cambridge (p. 98) apare anul 793 (= 19 decembrie 1390 - 29 noiembrie 1391 )"; Ibidem.
p. 49, nota 17, ceea ce este în concordanţa perfectll cu ceilalţi cronicari turci.
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începând chiar din marginea satului - şi rovina Creaţa Mare lângă
toate aceste nume au fost impuse la sfârşitul secolului al XIX-iea şi
la începutul secolului al XX-iea, după numele proprietarilor, ţărani împroprietăriţi.
Bătrânii au numit Rovina lui Bucur şi Rovina lui Călin cu un singur nume: Rovina
Turcului. Rovinele lui Belea, Boală, Simion şi Onică formau Rovina Râioasă, care
continua spre sud, până la Pădurea Afumaţi, cu Rovina Creaţa Mare, a cărei parte
apuseană era numită de boltăşeni Rovina Legiuite. Din şoseaua ce leagă satele Dascălu
la nord, cu Boltaşi la sud, şosea numită de cei vârstnici Drumul Bucureştilor, din cotul
sud-estic al Pădurii Dascălu pornea spre sud-est un drum de care ce separa Rovina
Turcului de Rovina Râioasă şi mergea, în linie dreaptă, prin nordul Pădurii Afumaţi,
până în estul Pădurii Strava, în punctul Rovina Olteanului şi de aici, mai departe, până
la Dunăre, numit Drumul Mare. Între pădurile Golăşei (Creaţa-Leşite) şi Afumaţi, de o
parte şi de alta a Drumului Mare, se afla, până la jumătatea secolului al XX-iea, o
pădure mică în suprafaţă, rară, dar cu stejari seculari, numită Tufele Roşii, situată pe un
teren ceva mai ridicat şi mai puţin rovinos, stejari uriaşi, resturi ale acestei păduri
păstrându-se panii în anul 1962, când eu fost scoşi 97 . Zona imediat învecinată, spre vest
şi spre nord de această pădure, deci partea estică a Rovinei Râioasa, s-a numit, până la
începutul secolului al XX-iea, Rovina Omorului, iar porţiunea din Drumul Mare, care o
străbătea, purta numele de Drumul Omorului. Nu este lipsit de interes nici faptul că din
partea de răsărit a pădurii Tufele Roşii, unde se află câmpia numită uneori Rovina
Mică, mai ales de către locuitorii din Boltaşi, porneşte o vâlcea care, duplice merge pe
o distanţă scurtă cu direcţia vest-est, se îndreaptă elitre nord-est, separând satele
Stoenoaia la nord, de Surlari la sud, vărsându-şi apele în Mostiştea, pârâu ce până azi
poartă amintirea vremurilor în numele său de o reală semnificaţie: Valea lui Vodă.
Cu privire la zona cercetată, tradiţia păstrează amintirea unor păduri masive,
cu stejari seculari, ce permiteau ca „uşile caselor şi magaziilor să se facă dintr-o singură
bucată'', Pădurea Afumaţi făcând altădată trup comun spre miazănoapte cu pădurile
Golăşei (Creaţa-Leşile), Vulpeasca, Dascălul, Runcu, Ţiganca Mică, Ţiganca Mare,
Moara Săracă, Brânzeasca şi Căldăruşani-Vlăsia. Cu excepţia micilor păduri Tufele
Roşii şi Dascălul, toate celelalte păduri, „erau aşa de rovinoase, încât cu greu bieţii
oameni puteau să scoată lemnele tăiate, înjugând câte patru şi şase boi".
Tradiţia orală păstrează şi aici puternica amintire a marii bătălii din Rovine:
,,S-a pomenit din bătrâni că moşii noştri, pe vremea lui Vodă ăl Bătrân, a bătut aici pe
sultanul turcesc de i-au tăiat şi zdrobit toată oastea. Se zice că atât de multă oaste avea
acel sultan, că numai frunze în pădure se aflau atâtea la număr. Românii erau puţini,
dar cunoşteau bine pădurile şi le-au tras o păcăleală de s-a dus pomina. Câţiva călăreţi
de-ai noştri îi tot sâcâiau pe turci pe Drumul Bucureştilor, până ce au ajuns în dreptul
Rovinei Mari şi de-odată s-au dat bătuţi, dând dosul în pădure, unde au început ostaşii
lui Vodă Bătrânul să bată din tobe şi să trâmbiţeze din surle, de vuiau codrii. Şi turcii,
au zis: - Pe ei! Şi s-au afundat în pădure, trecând prin Rovine şi peste o gârlă de se
cheamă Păsăruica, dar de ce mergeau, se-mpotmoleau, că prin pădurile Rovina Râioasă
şi Rovina Creaţa Mare se-ngloda omul până la genunchi şi calul până la burtă. Şi-au
început românii să-i taie şi să-i omoare cu măciucile, că n-e fost tufan să nu roşească de

satului

Boltaşi,

Pădurea Afumaţi;

17
'

Locuitorii din Boltaşi numeau aceşti stejari, Tufănclc: de la Ilie Gh. Marin (n. 31 octombrie 1911 în satul
un bun cunosclltor al toponimiei din zonA; iulie 1968 şi 3 iulie 1981.

13ultaşi),
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sânge turcesc şi apele toate de sânge păreau că au izvoare. Dar turcii multi veneau
mereu, că aveau de unde să moară şi tot rămâneau, p&nă au ajuns la Drumul Mare,
dintre Rovine, şi acolo mulţi au căzut şi dintr-ai noştri, gata-gata să fie răzbiţi de
păgâni. Da' ce-i veni în minte lui Vodă ăl Bătrân, că cei bătrâni şi funie de nisip ştiu să
împletească. Cum adia Crivăţul, puse foc pădurii şi se ducea focul peste turci. Păgânii,
buimăciţi de foc şi fum, tot peste ai noştri dădeau pârliţi şi orbiţi, de rămânea pământul
acoperit de capete cu fesuri. Care scăpau, afumaţi cum erau, o rupeau la sănătoasa. Şi
i-au fugărit ai noştri până la Dunăre şi acolo mulţi păgâni dintre cei scăpaţi din Rovine
s-au înecat, că au trecut Dunărea la-nghesuială, de era să se-nece şi sultanul. De-atunci
au botezat românii locurile astea: Rovina Râioasă, că multă râie turcească a rămas
acolo, Rovina Turcului, Drumul Omorului - cum s-a numit drumul din Rovine, o parte
a şoselei Boltaşi-Leşile, pădurea Tufele Roşii, Valea lui Vodă şi Pădurea Afumaţi. Au
trecut atâtea peste pământul acesta, dar s-au uitat. Ăi tineri au uitat până şi lupta din
Rovine. Bătrânii ştiau povestea asta şi-o povesteau copiilor şi copiii, copiilor. Astăzi
aproape că s-a uitat cu totul lupta din Rovine. Copii învaţă la şcoală despre Rovine şi
ştiu din cărţi că lupta s-a dat în altă parte, sub Mircea cel Bătrân, cum ştiu cei care fac
cărţile. Or fi ştiind oamenii cu cai1e ceva, dar din bătrâni se povesteşte că aici s-a dat
lupta lui Vodă ăl Bătrân cu turcii şi de-aici i-a gonit de i-a-necat în Dunăre şi i-a spălat
de fum, dar pădurea tot Afumaţi a rămas până în zilele noastre" 98 . Deşi este clar că
povestitorul nostru ştie „din cărţile de şcoală" că domnul care i-a bătut pe turci la
Rovine a fost Mircea cel Bătrân, conform tradiţiei, în povestirea sa îl numeşte Vodă ăl
Bătrân. Avem, în cazul de faţă, cel mai bun exemplu de înlăturare a adevărului
moştenit prin tradiţie, de cărţile autorilor care au neglijat tradiţia, bâjbâind în căutarea
acestui adevăr.
Nu lipsită de importanţă este şi existenţa unei troiţe în apropiere de Dascălu, la
nord de drumul Mare, lângă Drumul Bucureştilor unde, foarte semnificativ, la Înălţare,
când se sărbătorea „Ziua Eroilor", femeile bătrâne mergeau dimineaţa şi aprindeau
lumânări. Troiţa a fost rezidită imediat după al doilea război mondial, întrucât intrase
într-o „mare stare de paragină" şi avea să fie dărâmată după aceea. „Atunci s-au scos şi
nişte stejari mari, din apropierea troiţei, sub care se zicea că s-ar fi odihnit Mircea cel
Bătrân şi Vlad Ţepeş" 99 •
În asemenea împrejurări, nu ne surprinde următoarea notă: „!n privinţa
Rovinelor - locul celebrei înfruntări dintre oştile lui Mircea cel Bătrân şi ale sultanului
Baiazid -, învăţătorul Dinu Tache Florea din satul Condeieşti (corn. Bărcăneşti, jud.
Ilfov) ne-a încredinţat spre publicare o listă, extrasă probabil dintr-un pomelnic,
cuprinzând nume ale oamenilor satului care au luat parte la războiul de la Rovine în
oastea lui Mircea: Vasile Măruntu, Ion Ulescu Micu, Dumitru Conescu, Gheorghe
Mănăilă, Dumitru Voinea, Costache Cluşcaru, Neculaiu Piroscă, Dumitru sin Ioniţă,
Marin Condeescu şi Tudor Sinişteanu. O parte din aceste nume apa11in unor vechi
De la Ion Niţii Dascălu, n. 1901 în satul Dasclllu-Crca1e, comuna Dascălu, iulie 1968. Cu privire la
toponimul Afumaţi, B. P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae, l, Ed. îngrijitll de Grigore Brftncuşi,
Editura Minerva, Bucureşti 1977, p. 340, 11finnll: „Numele topic Afumafi, plural de la afumat, rAmAne
vecinicii amintire e tristelor vremuri ale ciumei .. Afumarea contra ciumei era lllsetll de la moşi-strămoşi,
deoarece o seamll de sate se numeau aşa deja din secolul XV". Hasdeu nu a cunoscui tradi\ia locala.
,,, De le Anica I. Calin, din satul Boltaşi (n. DascAlu, ln satul Dasclllul-Crea\a), 3 iulie 1981.
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familii moşneneşti, ai căror descendenţi trăiesc şi astăzi. Acelaşi corespondent crede că
lupta de la Rovine s-ar fi dat în jude~! Ialomiţa, bizuindu-se pe unele observaţii de
teren, din păcate insuficient descrise"' . Ori, comuna Bărcăneşti se află între Ialomiţa
şi Mostiştea, în partea de est a zonei cercetate de noi, nu tocmai departe de aceasta
(circa 25 km în linie dreaptă).
Tradiţia orală este autentificată de cercetările arheologice de la Piscul
Coconilor-Căldarea, comuna Mănăstirea. Coroborându-se observaţiile din săpături cu
concluziile numismatice, „putem ajunge la încheierea că faza A a aşezării medievale de
la Coconi ocupa în timp deceniul al 9-lea din secolul al XIV-iea şi prima parte a celui
de al 10-lea. În consecinţă, viaţa se va fi înfiripat pe Căldarea sub Dan I (eventual chiar
la sfârşitul domniei lui Radu 1), aproximativ în jurul anului 1380, încheindu-se, odată
cu faza A, înainte de 1396; or, evenimentul istoric cel mai apropiat de această dată este
invazia lui Baiazid I în Tara Românească, culminând cu înfruntarea de la Rovine
(I 394). Deşi nimicită prin foc, vieţuirea se încheagă din nou în aşezare, de astă dată în
a doua fază (B), imediat însă, la sfârşitul secolului al XIV-lea" 101 .
Despre tradiţia orală nu vom insista asupra asemănării cu cea de la Ţuţuleşti,
mai ales asupra identităţii privind toponimia. Vom încerca o succintă analiză a legendei
amintită mai sus: evenimentul s-a petrecut, „pe vremea lui Vodă ăl Bătrân", cu toate că
povestitorul cunoaşte şi faptul, „că lupta s-a dat în altă parte, sub Mircea cel Bătrân,
cum ştiu cei care fac cărţile"; cunoaştem că singurul voevod român care a primit ca o
cinstire acest nume a fost Mircea (1386-1418) întrucât numai Laiotă Basarab mai este
numit uneori ,.cel Bătrân" dar acesta nu i-a bătut pe turci. Se mai afirmă că Vodă, „a
bătut aici pe sultanul turcesc", ştiut fiind că oastea otomană era condusă personal de
Baiazid. „Câţiva călăreţi de-ai noştri îi tot sâcâiau pe turci pe Drumul Bucureştilor",
ceea ce corespunde celor transmise de Laonic Chalcocondil, cum Mircea „se ţinea apoi
şi el după armata lui Baiazid prin pădurile ţării" şi, „săvârşea fapte vrednice de
102
amintit" . Înfrânţi, turcii au fost alungaţi şi „au trecut Dunărea la-nghesuială, de era să
se-nece şi sultanul", aspect confirmat şi de cronicarul român Moxa: „şi mai pierdu
Baiazid oastea lui cu totul" 103 şi mai ales de letopiseţul Cantacuzinesc: „Biruit-au
104
Mircea vodă pre turci şi făr de număr au pierit, trecând Baezet Dunărea fără vad" ,
lucru care deosebeşte net acest letopiseţ de cronicile străine, aşezând lupta pe Ialomiţa
şi arătând victoria decisivă a românilor, până la alungarea invadatorului peste Dunăre,
întocmai cu tradiţia de pe Mostiştea. Nu încape nici o îndoială că este vorba de două
lupte diferite, care au avut loc după o tactică şi strategie identice, în mlaştinile unor
păduri de stejar, una în rovinele de la Dascălu-Surlari-Boltaşi de pe Păsăruica, cealaltă
11 1
•
101

„Magazin Is1oric", anul V, nr. IO (55), octombrie 1971, p. 94.
Nicolae Constantinescu, Coconi. „ Bucureşti, 1972, p. 71. Faza A a aşezai-ii de la Coconi, a fost
incendiată cu siguranţii ln anul 1391. Autorul da anul 1394 pentru cll, necunoscând bat!!lia de la Rovine
Boltaşi-Surhui-Dasc!!lul, dintre Pasllrea şi Mosliştea, de pe Plls!lruica, o pune pe seama biUllliei de la RovineTutulcşti, jude\ul Argeş, din 10 octombrie 1394.
wz Pontes Historiae Daco-Romanae, IV, 1982, p. 457; vezi şi: Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, ediţia
V. Grecu, 1958, p. 64.
'"' Cronica lui Mihail Moxa, Jn B. p Hasdeu, Cuvente den bi:itrâni; I, 1878, p. 402; ediţia Jngrijilll de G.
Mihăilă, 19R3, p. 397.
""Istoria Ţării Româneşti 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc, ed. cit., p. 3. Susţinerea bătAiiei ,.la Rovine
pe apa lalomitei'" este întllrita şi de Mihail Cantacuzino, Genealogia Cantacuzini/or, p. 496, abordând chiar
ideea unei lupte ln jude\ ul Ilfov.
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în Rovinele de la Ţuţuleşti-Găleşeşti, de pe Gligănel. Aşa indică şi documentele, dar
mai ales puternica tradiţie a poporului român.
Pentru a se putea trage concluzii valabile şi pe înţelesul tuturor, ar fi necesar să
amintim toate izvoarele şi să le analizăm în contextul marilor momente şi schimbări din
Peninsula Balcanică în a doua jumătate a secolului al XIV-lea 105 , lucru imposibil din
cauza vastităţii materialului.
În primul rlnd, toţi cronicarii turci scriau pe placul sultanilor, dictatori militari,
care intenţionau cucerirea Europei, a lumii întregi. Bunăoară la Kossovo Polje turcii au
înfrânt nu numai pe sârbi, bosnieci şi albanezi, ci armate formidabile formate din
106
unguri, români şi cumani din sudul Rusiei, oştiri care însumau „200.000 de oameni" ,
iar după Neşri, au participat români, unguri, cehi, sârbi, albanezi, bulgari, ba chiar şi
frânci, adică „vreo 500.000 de ostaşi" 107 ; Memed bin Mehmed vorbeşte şi el de unguri
şi frânci, albanezi, valahi şi moldoveni, precum şi banii cehi 108 . Când este vorba de
luptele cu Mircea cel Bătrân se procedează în aceeaşi manieră: „ghiaurii fiind zdrobiţi"
(Enveri) 109 , Mircea a fost „înfrânt la prima ciocnire" (Neşri) 110 , turcii „au măturat ca
vântul munţii" (ldris Bitlisi) 111 , „nimicind şi spulberând" (Sa' adeddin) 112 , „într-o oră
oastea diavolească (a românilor) fiind împrăştiată, cea mai mare parte a fost ucisă şi
luată în robie" (Kodja Husein) 113 , pentru că Baiazid Yldîrîm „a distrus dintr-un singur
atac rândurile oştii" lui Mircea (Abdul-Aziz) 114 • Pentru ce l-a pedepsit atât de rău
Baiazid pe Mircea? Să spicuim câteva mostre din aceiaşi cronicari otomani: pentru că
„Mircea, voevodul Ţării Româneşti, care era tributarul padişahului, a trecut Dunărea şi
a de.vastat Karânovasî" (Neşri) i is, deoarece domnul Ţării Româneşti „de multă vreme
se afla în ascultarea faţă de. sultanul islamic" (ldris Bitlisi) 116 şi „a dat dovadă de
nepăsare în trimiterea tributului" (Abdul-Aziz) 117 •
Se ştie că Baiazid devine sultan pe câmpul de luptă de la Kossovo Polie, din
ziua de 15 iunie 1389; cronicarii turci datează exact această bătălie, în anul 791 al
Hegirei, adică după era creştină, între 31 decembrie 1388 şi 19 decembrie 1389 (Neşri,
Idris Bitlisi, Liltfi-paşa, Sa'adeddin, Abdul-Aziz) 118 • Dacă această dată este exactă,
oglindind victoria turcilor, nu vedem care ar fi motivele pentru care datele unnătoare
nu rămân valabile, sau nu le luăm în consideraţie.
11tl E. D. Pitcher, An Historica/ geography of the 01/oman Empire /rom ear//esl limes to the end of the
slxteenth century, Leiden, 1972, p. 48-55; Halii lnalcik, Thi! 01/oman Empire. The Classica/ Age 1300-1600,
New York - Washington, 1973, p. 10-14; Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Editura Ştiin1itică şi

Enciclopedicii, Bucureşti, 1976, p. 120-142.
·
1116
Mihail Guboglu şi Mustafa Mehmet, Cronici 111rceşti, voi. I, p. 38 - Enveri.
7
io Ibidem, p. 111.
11111
Ibidem, p. 401.
111
• Ibidem, p. 39, v 91.
1111
Ibidem, p. 113.
111
Ibidem, p. 158.
112
Ibidem, p. 303.
113
Ibidem, p. 442.
11
' Ibidem, p. 543.
"'Ibidem, p. 113.
11
• Ibidem, p. 156.
117
Ibidem, p. 543.
11
' Ibidem, p. 112, 154, 236, 301, 543.
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Cunoaştem că Firuz-bei a cucerit Vidinul în anul 792 al Hegirei (Liltfi-paşa,

Mehmed-paşa Kilcii.lk Nişandji, Sa' adeddin)

, adică între 20 decembrie 1389 şi 8
decembrie 1390, deci în anul 1390 al erei creştine. După cucerirea Vidinului, Firuz-bei
trece şi jefuieşte Ţara Românească (Orudj): „a trecut din Vidin şi s-a repezit în Ţara
Românească" (Aşîk-paşa-zade); „trecând pe la Vidin, a făcut incursiune în Ţara
Românească " (Neşri); „împreună cu oştile nenumărate aflate pe locul din faţa Ţării
Româneşti a trecut fluviul Dunărea" (ldris Bitlisi); „după aceea, Firuz-bei, galopând, a
făcut o incursiune în Ţara Românească" (Li.ltfi-paşa); la fel zice şi Sa' adeddin, deşi ne
spune că „în 792, lui Firuz-bei, de asemenea (Baiazid), i-au încredinţat vilaietul Vidin",
arătând că aceasta, „la rândul său, plecând din vilaietul Vidin şi trecând apa Dunării, a
făcut o incursiune în ţinuturile Ţării Româneşti" 120 • Observăm, aşadar, că nici un
cronicar turc nu precizează data incursiunii lui Firiz-bei în Ţara Românească; deşi toţi o
amintesc şi o laudă pentru prăzile luate, toţi îi ascund data. În schimb Orudj, după ce
pomeneşte incursiunea lui Firiz-bei, spune că „Hanul lldîrîm a stat la Brusa, unde a pus
să se construiască o geamie, o şcoală teologică şi un spital. „ în 791" (31 decembrie
1388 - 19 decembrie 1389), lucru inexact, acesta fiind anul luptei de la Kossovo Polje.
De la Brusa, Baiazid „a mers în vilaietul Karaman", apoi, „cucerind Nicopolul şi
Silistra, a trecut în Ţara Românească", împotriva lui Mircea „s-a dat o mare bătălie" şi,
după ce cronicarul descrie în amănunţime evenimentul, arată că s-a petrecut în anul 792
al Hegirei, dar în manuscrisul de la Cambridge apare anul 793 (= 19 decembrie 1390 29 noiembrie 1391 ), deci în anul 1391. Baiazid a trecut Dunărea pe la Nicopole, a mers
la Adrianopol, de acolo a mers spre Mareea şi s-a aşezat la Karaferia, la vreo 60 de km
sud-vest de Salonic; descrie apoi lupta de la Nicopole, fără să amintească de români 121 .
Akîş-paşa-zade spune că după incursiune, Firuz-bei a mers la Adrianopol,
unde se afla Baiazid, şi după aceea sultanul a plecat Ia Brusa unde a construit
aşezăminte de binefacere. Descrie apoi bătălia de la Nicopole, fără a aminti de români.
Apoi din nou arată că „Baiazid-han a făcut o expediţie sfântă" şi „această întâmplare a
avut loc în anul 793 al Hegirei prin mâna lui Baiazid-han", când sultanul Baiazid a
mers şi a cucerit Nicopolea şi Silistra. ,,Întorcându-se de acolo, a plecat spre
Moreea" 122 •
·
Mehmed-paşa KUcitik Nişandji pare mai explicit„ arătând că Firuz-bei
cucereşte Vidinul în anul 792, iar „cucerirea Ţării Româneşti în 793", când „Hanul
Baiazid (a trecut în Rumelia) şi, având de gând să facă o expediţie sfăntă, s-a apropiat
de vilaietul Ţării Româneşti. Atunci Mircea, voievodul Ţării Româneşti, s-a supus şi a
luat asupra sa plata haraciului; anul 793". După aceea, „în anul 797" are loc bătălia de
la Nicopole 123 .
Abdul Aziz efendi arată şi el că „Voevodul Ţării Româneşti, intrând sub unna
steagului răzvrătirii, a dat dovadă de nepăsare în trimiterea tributului pe care îl luase
asupra sa", pentru care Baiazici I a pornit spre Ţara Românească şi „a distrus dintr-un
119

11
''
1211

Ibidem, p. 236, 290, 303.
Ibidem, p. 48, 83, 112, 156, 236, 303. Autorii, p. 112, nota 16, \in sii precizeze foarte vag că „aceasta
incursiune a avut loc după 4 ramazan~ 27 august 1389, data urcării pe tron a sultanului Baiazid Fulgerul''.
ceea ce se în1elege de la sine.
121
Ibidem, p. 48-49.
122
Ibidem, p. 83.
121
Ibidem, p. 290.
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singur atac rândurile oştirii (ghiaure) şi l-a pedepsit cu sporirea tributului, pe care el
(Mircea) şi-l luase asupra sa mai înainte; anul 793" 124 •
Din toate acestea înţelegem că după ce otomanii cuceresc Vidinul în 1390,
Baiazid Ildîrîm îi ordonă în anul 1391 lui Firuz-bei să treacă în Ţara Românească pe la
Vidin, iar el, pentru a deruta pe români, merge de la Nicopole spre Silistra, trecând şi el
la nord de Dunăre. Coroborând toate acestea şi tradiţia din Ilfov, este clar că armata
română îl întâmpină în Rovinele de pe Păsăruica, luptă pomenită de cronicarul român
„pe Ialomiţa", şi îl zdrobeşte total. ln acest timp seraschierul Firuz-bei venea jefuind
ţara spre a se întâlni cu armata lui Baiazid; nemaiputând să-i vinil. în ajutor, este
întâmpinat de Mircea şi alungat, aşa cum aflăm din Genealogia Cantacuzinilor, la
Ciorolaşi-llfov, nu înainte însă de a expedia uriaşele prăzi peste Dunăre, prăzi
expediate probabil pe măsură ce se adunau şi turcii înaintau dinspre vest spre est. Şi
cum nimeni nu avea curajul să pomenească de înfrângerea lui Baiazid lldîrîm,
cronicarii turci pomenesc doar de incursiunea lui Firuz-bei, mândrindu-se cu prăzile
lui, transformând totala zdrobire a lui Baiazid în glorie, ba încă într-o supunere totală a
Ţării Româneşti.

Izvoarele turceşti ne arată că Mircea era şi un mare diplomat al timpului,
strânse şi coordonându-şi totodată acţiunile antiotomane cu cele
desfăşurate de KmUrilm Baiazid şi de fiul său, lsfendiar, conducătorii vilaietului
Kastamonu din nord-vestul Asiei Mici, cu centrul la Sinop. În momentul când Baiazid
lldîrîm era zdrobit de Mircea, „tocmai atunci hainul mai sus-amintit", KOtUrl.lm
Baiazid, se răscoalll., iar Baiazid Ildîrîm, mergând să-l reprime, KOtUrUm „l-a îndemnat
(pe Mircea) să prade şi să devasteze unele locuri din Rumelia" şi Mircea, „adunând
oaste mare, a devastat Kazanovasî" (ldris Bitlisi) 125 . Răscoala din Asia Mică a fost de
mari proporţii. Sa' adeddin ne spune că „în anul 793, ghiaurul din Ţara Românească,
făcând înţelegere cu acel aţâţător la dezbinări, a pornit cu călăreţii săi pentru a face
răutăţi în ţinuturile musulmane", pentru care Ildîrîm-han a venit în Ţara Românească,
„a zdrobit într-o clipă şi dintr-un singur atac pe cei din ceata aceea de răufăcători",
adică pe români, pentru a afla de la „căpeteniile lor" că de fapt toată această stare „îşi
are izvorul la K6tilrilm Baiazid". Dar pe când Baiazid lldîrîm se afla în Ţara
Românească, în Anatolia, Karamanoglu îl prinde pe Timurtaş-paşa la Ankara, în anul
având

legături

794126.

Tot astfel vorbeşte şi Mehmed bin Mehmed, amintind mai întâi răscoala şi
supunerea vilaieturilor Aidin, Saruhan şi a ţării lui Kararnanoglu, apoi răscoala lui
Mircea şi expediţia peste Dunăre a lui Baiazid 1 pentru a-l supune, apoi din nou
expediţia împotriva lui Karamanoglu care luase în robie pe Timurtaş-paşa, muhafâz de
Ankara; se dovedeşte că faptele, „puse la cale mai înainte de ghiaurii din Ţara
Românească, se datorau uneltirilor lui KtltUrilm Baiazid", sultanul pornind din nou din
Brusa spre Kastamonu 127 .
Kodja Husein ne dă aceleaşi date: „Cel care era stăpânul Ţării Româneşti, un
ghiaur cu apucături rele, fiind atâţat de bătrânul nenorocit căruia i se spunea KOttirOm
124

p. 543.

111

p. 156-157.
p. 303-304.
p. 401-402.

Ibidem,
lhidem,
Ibidem,
127
Ibidem,

126
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islamice. lldîrîm porneşte spre Adrianopol, vine în Ţara
„s-au războit într-un loc strâmt" şi „într-o oră oastea diavolicească",
adică a românilor, a fost distrusă. Dar, „între timp, auzindu-se că s-a răsculat
Karamanoglu, s-a dat iarăşi poruncă de întoarcere. Aceste evenimente s-au întâmplat în
anul 793". Karamanoglu Ali-bei a atacat pe muhafăzul de Ankara, „pe când şahul lumii
era în Ţara Românească" şi lldîrîm face din nou o expediţie împotriva lui KtltilrUm 128 •
Abdul-Aziz Efendi ne arată cu certitudine expediţia lui Baiazid I în anul 793,
deci în 1391, după care are loc răscoala lui Baiazid cel Şchiop în Kastamonu, iar
lldîrîm pleacă să-l pedepsească în anul 795 (adică între 17 noiembrie 1392 şi 5
noiembrie 1393) 129 .
Aşadar, vrând-nevrând, cronicarii turci scot în evidenţă strânsele legături
diplomatice şi strategice dintre Mircea cel Bătrân şi căpeteniile din Anatolia care se
răsculau tocmai în momentele când Ildîrîm îl ataca pe Mircea. Toţi cronicarii turci
revin obsesiv asupra victoriei lui Baiazid I din anul 1391, pentru a nu se pomeni de
catastrofala înfrângere a turcilor, care vor păstra multă vreme în memorie această dată,
probabil tocmai datorită numărului mare de morţi, de văduve şi orfani.
Se ştie că în cursul anului 1393 a avut loc, pe vreme de iarnă, expediţia lui
130
Mircea cel Bătrân la sud de Balcani, distrugând bazele militare de la Karînovasî •
Enveri ne spune răspicat că după aceea, „sultanul, adunând oaste, a plecat în Ţara
Românească. În apropiere de Argeş s-a dat o luptă crâncenă" 131 • Neşri ne spun~ şi el că
în timp ce sultanul Baiazid „s-a îndreptat spre Kastamonu", „Mircea voevodul Ţării
Româneşti„ .auzind acestea, a trecut Dunărea şi a devastat Karînovasî''. Baiazid I „a
amânat în acel an plecarea••, se întoarce la Adrianopol, „a trecut în Ţara Românească pe
la Nicopol" şi a dat lupta cu Mircea „la locul numit Argeş", dar şi această luptă, după
132
Neşri, „s-a petrecut în anul Hegirei 793" , lucru imposibil de vreme ce Mircea cel
Bătrân a distrus bazele militare de la Karînovasî în anul 795, aşa cum o spune răspicat
Abdul-Aziz efendi, după expediţia lui Baiazid din anul 793 133 •
Cu toată stăruinţa de a acoperi adevărul, izvoarele turceşti reliefează de fapt
două înfrângeri ale lui Baiazid: cea din 1391 şi cea de după dezastrul turcesc de la
Karînovasi din iarna 1393/1394, deci din anul 1394, ambele înfrângeri ale lui Baiazid
fiind plasate de cronicari în anul 1391, pentru a fi ascunse sub jafurile lui Firuz-bei,
expediţie socotită de musulmani victorie. În acest sens, ştirile transmise de Neşri au o
semnificaţie deosebită. După ce vorbeşte despre dezastrul provocat de Mircea la
Karînovasî, ne descrie lupta ,,la locul numit Argeş", ascunsă intenţionat tot în anul
1391, apoi, acelaşi Neşri, descrie lupta şi înfrângerea ungurilor la Nicopole în anul 797,
deci între 27 octombrie 1394 - 15 octombrie 1395 şi apoi vorbeşte din nou de cucerirea
cetăţilor Nicopole şi Silistra în anul 798, adică 16 octombrie 1395 - 4 octombrie 1396,
ceea ce dovedeşte iarăşi două războaie 134 . Şi Mehmed-paşa Ki.icii.ik Nişandji ne spune
că „în anul 797 (27 octombrie 1394 - 15 octombrie 1395), ungurii s-au apropiat de

Baiazid",

atacă ţ!nuturile

Românească şi

12

"
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Ibidem, p. 441-442.
Ibidem, p. 543.

Aurel Dccei, op. cil„ p. 140-1 SS.
Mihail Guboglu şi Mustafa Mehmet op. cit„ p. 39.
'
· lb1dem,p. llJ.
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Ibidem, p. 543.
IH Ibidem, p. 112-113.
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cetatea Nicopol" pe care o asediază 135 . Şi asupra acestor evenimente observăm metoda
ascunderii intenţionate, pentru a se reliefa doar ce convenea puterii supreme. Aşa se
întâmplă şi acum când insuccesele otomane de după 27 octombrie 1394, până la 16
octombrie 1395, se vor acoperite de marea victorie otomană din 1396 de la Nicopole,
sau raportate tot la anul 1391, la expediţia lui Firuz-bei. Cronicarii turci pomenesc de
bătălia de la Arciş-Argeş, dar şi aceasta este datată tot în 1391. Aşa procedează Neşri;
vorbind despre lupta de la Argeş, ne spune că a avut loc în anul 793, apoi lupta de la
Nicopole în 797 şi iarăşi de cucerirea Nicopolului în anul 798. Mehmed-paşa spune şi
el că ungurii vin la Nicopole în 797, iar Mustafa Ali vorbeşte de Nicopole în anul al
şaptelea al domniei lui Baiazid, ceea ce înseamnă 1396 din era creştină, dar în cifre
consemneaz.ă anul 794, adică între 29 noiembrie 1391 - 16 noiembrie 1392.
Mircea era cu adevărat un „mare voevod şi domn", un strălucit biruitor al lui
Baiazid Ildîrîm, şi încă de două ori în confruntări directe - 1391 şi 1394, iar dacă luăm
în seamă şi alungarea lui Firuz-bei la Cirolaşi-Ilfov, în 1391, şi zdrobirea turcilor la ei
acasă, la Karînovasî, în iarna 1393/1394, sunt patru victorii ale marelui voevod român,
pe bună dreptate numit de Leunclavius „Principe între creştini cel mai viteaz şi cel mai
ager'.136.
Erau faţă în faţă „doi Ildîrîmi": unul, Baiazid I al turcilor, celălalt, Mircea,
mare voevod al românilor. Retragerea lui Baiazid I la sud de Dunăre, după două
înfrângeri suferite personal - 1391 şi IO octombrie 1394, însemna noi pregătiri militare,
consolidate cu viclenii şi legături viclene prin apropiere şi cumpărare de trădători.
Bănuim că Baiazid I „cumpără" în iama 1394/1395 un grup de boieri români
trădători, care să-l ajute în viitoarele acţiuni.
După înfrângerea lui Sigismund de Luxemburg, între 2 şi 14 februarie 1395,
de moldoveni, la Hindov, probabil la Ghindăoani, judeţul Neamţ 137 , Mircea încheie cu
acesta la Braşov tratatul de la 7 martie 1395. Tratatul dovedeşte că Sigismund îşi
dădea seama de capacitatea lui Mircea, care nu cunoscuse nici o înfrângere, dar şi de
pericolul otoman.
Bai~zid reia actiunile militare în primăvara anului 1395; ne-o spune Neşri
când vorbeşte despre înfrângerea ungurilor la Nicopole în anul 797 şi apoi de cucerirea
aceleiaşi cetăţi în anul 798. La fel şi Mehmed-paşa KUciUk Nişandji vorbeşte despre
bătălia de la Nicopole din anul 797. Un izvor preţios este scrisoarea trimisă în iarna
1395-1396 de către Timur Lenk lui Baiazid Ildîrîm din care aflăm: „Înainte de aceasta
(adică după victoria lui Timur Lenk asupra lui Tohtamîş, din 15 aprilie 1395, de pe râul
Terek, dar înainte de zdrobirea partizanilor lui Tohtamîş în Caffa şi Crimeea în vara
aceluiaşi an, n. n.) fiul meu Miranşah Gtirgan Bahadîr 1-a trimis la domnia voastră ... pe
Hagi Muhammed-i Kîssa-han cu o scrisoare, dar aflând pe drum că v-aţi trimis oastea
împotriva ghiaurilor şi că mărşăluiţi în partea de apus a ţării dumneavoastră, s-a
întors ... Dacă domnia voastră câştigati lupta domniei voastre cu ghiaurii, atunci să
trecem împreună la acţiune pentru zdrobirea acelor care ni se opun, eu de această parte,

Ibidem, p. 290.
Leunclavius, op. cil., loc. cil.
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N. Iorga, op. cit., p. 283-284; Constantin C. Giurescu, op. cit„ p. 459-460.
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domnia voastră de cealaltă" 138 . Documentul dă în vileag proiectele mongolo-otomane
de prindere a Europei într-un puternic cleşte şi explică atacurile repetate, puternice şi
chiar disperate ale lui Baiazid Ildîrîm la nord de Dunăre, care voia să aibă în mână
partea răsăriteană a Europei înainte de marea invazie proiectată. De asemenea, ne face
să înţelegem mai bine de ce nimeni nu a avut voie să scoată măcar o vorbă, nicidecum
să mai şi consemneze vreun cuvânt despre înfrângerile suferite de Baiazid I la nord de
Dunăre.

Dar şi campania din primăvara anului 1395 s-a terminat cu înfrângerea lui
Baiazid lldîrîm, care venise hotărât să-l schimbe din domnie pe Mircea şi să supună
Ţara Românească. Această bătălie, din mai 1395, este cea dată „la locul numit Argeş"
139
(Neşri) , când, „Mircea, încrezându-se în munţii cei tari şi greu de pătruns, se
pregătise în acel ţinut nenorocit şi-şi rânduise propria sa oaste purtătoare a stelei
nenorocirii pentru a aştepta ajutorul celorlalţi regi şi stăpâni" (Idris Bitlisi}'4°,
cronicarul turc informându-ne clar că ajutoarele pe care Mircea le aştepta din
Transilvania şi Ungaria, conform tratatului din 7 martie din acel an, nu au sosit şi
Mircea a înfruntat singur armata otomană. La această bătălie se pare că se referă şi
Sa' adeddin atunci când spune că oastea românească s-a aşezat în calea oştii islamice,
„având în spate un munte" 141 , „într-un loc strâmt" (Kodja Husein) 142 • Această luptă, „la
locul numit Argeş", într-un teren accidentat, „într-un loc strâmt", nu poate fi
confundată cu acel loc aflat în părţile de câmpie, „în smârcuri, în ro vine", din 1O
octombrie 1394. Este posibil ca lupta să se fi dat în zona Merişani-Tutana, dar este tot
atât de posibil să se fi dat şi pe Valea Cotmenei, lângă Cotmeana, unde există valea şi
pădurea smârcoasă Rovina, armata lui Mircea având în spate Dealul Rovina, deoarece
Cronica serbica Georgii dă formularea în latină: „movit Baiazit contra Mircsam et
143
debellavit eum ad Rovinam" şi nu „ad Rovinas", în cazul unui nume la plural •
Presupunerea noastră ar putea fi argumentată şi prin faptul că Mircea, vrând să evite
distrugerea capitalei, i-a atras pe turci mai spre vest, în speranţa aşteptării unui ajutor
dinspre Bran, care să cadă în spatele turcilor, ajutor care nu i-a sosit. Oricum, în această
zonă Tutana-Cotmeana ne aflăm, cum spune cronicarul turc, „la locul numit Argeş".
Este de presupus că turcii aveau cu ei şi pe acel Vlad, de partea căruia să fi trecut unii
boieri trădători, dar Baiazid nu a reuşit nici de data aceasta să-l înfrângă pe Mircea şi
să-şi ducă planurile la îndeplinire. Suferind pierderi grele şi fiind la curent cu punerea
în mişcare a oştilor maghiare conduse de Sigismund, Baiazid se grăbi fugind spre
Dunăre, lăsând doar puternice garnizoane în Necopolea Mică (Turnu) şi probabil în alte
puncte de-a lungul Dunării. A fost tot ce a putut realiza vreodată Baiazid lldîrîm
împotriva lui Mircea cel Bătrân, care şi în mai 1395 i-a întâmpinat singur pe turci.
Toate acestea sunt recunoscute şi de Sigismund de Luxemburg în diploma acordată la 5
noiembrie 1403 lui loan de Maroth: „Pe lângă aceasta, atunci când Baiazid„. ocupase
1.•• Traducere ctectuaUI de turcologul Mihai Maxim din Yaşar YUcel, Timur' un dîş politlkasînda Tiirkiye ve

Yakin-Dogu/ (1393-1402), Ankara, 1980, p. 22-23; vezi şi Alexandru V. Diţă, 600 de ani de la urcarea pe
tron a domnitorului Mircea cel Mare. în „Anale de istorie", anul XXXII, nr. 4, 1986, p. 38.
1.w Mihail Guboglu şi Mustafa Mehmet, op. cit., p. 113.
"" Jb1dem, p. 157-158.
"' Ibidem, p. 304.
'~ 2 Ibidem, p. 442.
'"Sergiu losipescu, op. cit., in „Magazin Istoric", anul VIII, nr. 12 (93), decembrie 1974.
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cet.atea noastră, a Nicopolului Mic de la voevodul Mircea, ruda noastră, şi îşi
în ea, pentru a o păstra, oameni de-ai săi, iar noi ne-am grăbit cu o mare putere a
noastră şi am ieşit în întâmpinarea îndrăznelii acestui Baiazid .. „ Şi am cucerit acea
cetate a Nicopolului Mic din mâinile oamenilor lui" 144 . Aşadar, este clar de ce şi acum
cronicile turceşti ascund data pretinsei lor victorii de „la locul numit Argeş", pentru că
Baiazid a fost înfrânt şi a fugit, lăsând doar garnizoane în Turnu, un fel de cap de pod
pe malul stâng al Dunării, care va fi lichidat la venirea lui Sigismund .. Într-o altă
diplomă, acordată la I august 1406, de acelaşi Sigismund fraţilor Ioan şi Nicolae de
Gara, regele spune: „Pe când Înălţimea Noastră pornise către părţile noastre
transalpine, ... ajunseserăm la o cetate numită Nicopolul Mic, unde se instalaseră o
mulţime de turci care făceau mari stricăciuni locuitorilor creştini şi, printr-un puternic
atac războinic, ... am reluat această cetate sub conducerea lui Hristos, recuperând-o în
chip lăudabil şi lăsând în ea castelani credincioşi şi am restituit-o fostului său stăpân,
lui Mircea voevodul transalpin, care fusese lipsit de stăpânirea ei de către turci" 145 .
Aşadar, Mircea obţinuse o victorie categorică; Baiazid fugind peste Dunăre, s-a limitat
doar la lăsarea garnizoanelor în Turnu.
Din nefericire, pe lângă faptul că nu ştim precis unde s-a dat această bătălie,
„într-un loc strâmt", „la locul numit Argeş", nu ştim deocamdată nici data exactă, până
în prezent toţi istoricii, ignorând strălucitele victorii ale lui Mircea consemnate de
cronicile străine, le-au redus pe toate la una singură - cea de la Rovine -.şi, ceea ce este
mai grav, s-a confundat şi se confundă bătălia de la 10 octombrie 1394 de la Rovine, cu
bătălia din mai 1395 din „locul numit Argeş". Primul care a făcut această confuzie a
fost istoricul C. J ire~ek, care a susţinut că după ce Mircea a fost învins (sic!) la I O
octombrie 1394 la Ro vine, fuge la unguri, căci la 7 martie 1395 îl găsim la Braşov.
După Jire~ek, Baiazid I instalează ca domn pe Vlad, lasă o garnizoană la Turnu şi apoi
vine Sigismund în mai şi iunie 1395, pune din nou pe Mircea şi ia Nicopolea Mică,
146
după care este atacat de români în munţi, probabil de noul domn Vlad , scenariu
acceptat apoi de aproape toţi istoricii români. Având în vedere că Hasdeu aşezase
Rovinele lângă Craiova şi datase bătălia de la Rovine la 17 mai 1395 147 , C. Litzica reia
această problemă în anul 190 l, pe baza unei combinaţii de ştiri, cele sârbeşti în care se
spune că în bătălia de la Rovine au căzut Marco Kralevici şi Constantin Dejanovici,
luându-se de bază doar acele cronici care spun că lupta s-a dat în anul 6903, cu
consemnarea din Tipiconul Rumanov de la Hilandar că despotul Constantin, fiul lui
Dejan Dragaş, a murit la 17 mai, fără însă să spună şi anul, acesta fiind trecut în
cronicile sârbe -6903-, adică la I septembrie 1394 - 31 august 1395, omiţând data de 10
octombrie consemnată de cele zece cronici sârbeşti 148 . Bun cunoscător al tuturor
surselor, Litzica arată că, de fapt, Neşri greşeşte atunci când datează lupta de la Argeş
în anul 1391, deoarece această luptă are loc în anul 1395, dar în ceea ce priveşte
prin

fortă

lăsase

1'' F. Smc, Nekoliko isprava iz pocetka XV st., în „Starine Jugoslavenska Akademija", XXXIX, p. 231-232;
cit. şi Alexandru V. Ditll. op. cit., loc. cit., p. 38-39.
1' 5 F. SiAic, op. cil., loc. cit., p. 280-281; Alexandru V. Dili, op. cit„ loc. cit., p. 39.
14
<· C. Jirec!ek, Zur Wardigung der neuentdeckten bulgarischen Chronik, ln „Archiv filr slav1schcn
Philologie", XIV, 1892, p. 267-269.
147
8. P. Hasdeu, Originile Craiovei, în „Columna lui Traian", VIII, 1876, p. 668-669.
1
'" C. Lilzica, op cit., loc. cit.
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din 1394, „ ... aici nu mai e dificultate la evenimentele externe: Baiazid era la
1393 la Dunăre, cuprinsese şi supusese definitiv Bulgaria, retragerea îi era deci
asigurată şi se putea bizui să treacă în Muntenia. Pe de altă parte, un mare număr de
izvoare independente ne atestă o expediţie în 1394, sfârşit! printr-o victorie a
creştinilor şi prin recucerirea T. Măgurele" 149 ; în continuare enumeră pe rând „aceste
diferite izvoare", consolidând pe deplin victoria domnitorului român din 10 octombrie
1394. Litzica trece apoi la analizarea actului de danie pentru mănăstirea Petra din
Constantinopol, dăruire făcută de către împăratul Manuel al II-iea (1391-1425) pentru
parastasele socrului său Constantin, mort la Rovine, şi consemnată „octombrie 1395",
arătând: „D-l Jirecek crede că această danie s-a făcut la parastasul de un an de la
moartea lui Constantin, aşa încât lupta lui Baiazid cu Mircea s-a întâmplat în octombrie
1394 şi prin urmare data de l O octombrie din izvoarele slave e adevărată, lucru pe care
l-au admis toti istoricii noştri. Dar partea finală a actului ne duce la altă conclusiune,
căci iată ce spune: «Mai mărturisim că am primit de la puternicii şi sfinţii noştri domni
şi împăraţi o sută de hyperpyre, ca să facem de acum înainte patru paravtase (s. n.)
pentru sufletul tatălui puternicei şi sfintei noastre stăpâne, şi anume două în curând (s.
n.) ca de 40 de zile şi de 3 luni, iar celelalte două pe viitor, la timpul de 6 şi 9 luni de Ia
moartea lui»" 150 . Fără să ţină seama de totalitatea consemnării şi să interpreteze
documentul ca atare, Litzica îl interpretează trunchiat şi eronat: „Dacă am presupune că
acest act ar fi chiar de la 31 octombrie 1395, urmează că deja cu 3 luni înainte, adică la
31 iulie, Constantin murise, dar că trăia cu 6 luni înainte, adică la 30 aprilie; prin
urmare lupta în care a murit Constantin s-a întâmplat între 30 aprilie şi 3 I iulie 1395 şi
151
nu la 10 octombrie" • Textul trebuie analizat şi interpretat netrunchiat, aşa cum
consemnează: s-au primit deci 100 hyperpyre „ca să facem de acum înainte patru
parastase", adică, dacă suntem în octombrie, să facem patru parastase din octombrie
înainte, „şi anume două în curând ca de 40 de zile şi de 3 luni" şi documentul continuă
clar: „iar celelalte două pe viitor, la timpul de 6 şi 9 luni de Ia moartea lui". Reiese
foarte clar că în momentul consemnării acestei danii se strânseseră cele 100 de
hyperpyre, dar încă nu trecuseră 40 de zile de la moarte, sau nu se făcuse primul
parastas, şi este tot una. Urmau să se facă în curând parastasele de 40 de zile şi de 3
luni, iar pe viitor, când se va împlini sorocul, să se facă parastasele de 6 şi 9 Juni.
Pentru respingerea zi lei de 17 mai, ca dată a morţii lui Constantin, o observaţie
asemănătoare ~cea şi Iorga: · „Actul, din octombrie 1395, cuprinde menţiunea
serviciilor ce se vor face la patruzeci de zile, la trei, şase şi nouă luni de la data morţii.
Dar de aici nu rezultă că avem a face cu aceste termene socotite imediat de la moarte
(sic!), ci cu o comemoraţie ce urma a se face anual, „acum şi în viitor". Iar data ex.actă
a luptei putea să n-o ştie încă în 1395 rudele mortului Constantin"u 2 • Şi totuşi, textul
sună clar: „două (parastase) în curând ca de 40 de zile şi de 3 luni", ceea ce ne
determină să ne gândim că a fost consemnat înainte de 19 noiembrie 1394, adică
înaintea împlinirii celor 40 de zile de la moarte. După ce au trecut cele patru pomeni, a
urmat parastasul obligatoriu de un an. Cum banii donaţiei fuseseră cheltuiţi şi pe
expediţia

9
" Ibidem, p. 375-376.
""Ibidem, p. 377.
1 1
~ Ibidem, p. 377-378.
2
" N. Iorga, Studii asupra evului mediu romdnesc, Edit. Ştiin\ilicll şi Enciclopedicll, Bucureşti, 1984, p. 141.
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donatie nu se făcuse consemnarea, a urmat adăugarea: octombrie 1395, sau, poate,
chiar acum s-a consemnat cheltuiala în numele celor patru parastase pentru a se
justifica suma cheltuită, nemaiexistând bani din această donaţie pentru pomana de un
an, din octombrie 1395. În orice caz, C. Litzica nu neagă lupta de la 10 octombrie
1394; el s-a străduit, eliminând prima parte a actului de danie, pentru a dovedi că socrul
împăratului Manuel al Ii-lea a murit la 15 mai 1395 şi nu la 10 octombrie 1394,
concluzionând: „în toamna anului 1394 Baiazid intră în Muntenia, poate că bate pe
Mircea (sic!) la 10 octombrie la Argeş, în orice caz pune în locul-i pe Vlad (sic!), dare
bătut la 17 mai 1391 (citeşte 1395, I. N.), la Rovine, şi alungat peste Dunăre"m,
concluzie care cade de la sine prin interpretarea trunchiată a documentului, prin
eliminarea primei părţi, dar mai ales prin socotirea posibilei înfrângeri a lui Mircea la
1O octombrie 1394. Despre „Tipicul lui Roman" de la Hilandar, Iorga arată că acesta
„nu face parte din tipicul însuşi", iar anul 1395 este adăugat de Miklosich 154 • Nicolae
Constantinescu, deşi confundă şi el bătălia de la Rovine cu lupta „din locul numit
Argeş" şi se menţine pe poziţia aşezării Rovinelor la Merişani, lămureşte concludent
datarea luptei la 10 octombrie 1394, dând pentru prima dată în întregime, în limba
română, actul de danie pentru mănăstirea Petra din Constantinopol, în traducerea lui
Nicolae Şerban Tanaşoca şi arată clar câtă bază se poate pune pe „Tipic", arătând că
încă în 1858 Fr. Miklosich şi-a îngăduit sA adauge anul (l395)m.
Oricum, data de 1O octombrie 1394 este o realitate consemnată, o certitudine
care nu poate fi înlli.turată de nimeni cu nici un alt document din cele existente până în
prezent. Dimitrie Onciul, observând că Mauro Orbini şi Luccari afirmă că în bătălia de
„lângă oraşul Craiova" vorbesc numai de moartea lui Marco Cralevici, trăgea concluzia
că, de fapt, acesta a murit la 1O octombrie 1394 la Rovine, iar la data stabilită de
Miklosich, 17 mai 1395, au murit Constantin şi Dragaş 156 (socotit de foarte mulţi
istorici, unul şi acelaşi personaj - Constantin Dragaş). Noi socotim că ambii au murit la
l O octombrie 1394, iar adaosul la tipicon „ 17 mai" priveşte data când cel mort a fost
157
înscris acolo •
O dată sigură a marii victorii de la Rovine ne-o dă Philippe de Mezieres, fost
cancelar al regelui Ciprului, Petru I de Lusignan, în anii 1360-1369 şi apoi consilier al
regelui Franţei, Carol al V-lea, retras în 1380 în viaţa monastică. Preocupat până la
obsesie de ideea cruciadei antiotomane, Philippe de Mezieres a rămas până la moarte,
în 1405, un atent observator al evenimentelor politice şi militare, scriind, imediat după
dezastrul creştinilor de la 25 septembrie 1396, „Epistolă de plâns şi consolare despre
înfrângerea de plâns a nobilului şi viteazului rege al Ungariei de către turci în faţa
oraşului Nicopole". În „Epistola" sa, Philippe de Mezieres aminteşte de strălucita
victorie a lui Mircea în felul următor: „De asemenea şi fiul său (al sultanului Murad, n.
n.) - au trecut cam trei ani de atunci - a avut o altă bătălie contra românilor, în care a
fost înfrânt cu desăvârşire şi a pierdut în jurul a 30.000 de turci, care au murit în luptă.
C. Litzica, op. cit., loc. cit., p. 383.
N. Iorga, op. cit„ loc. cit.
15 ' Nicolae Constantinescu, op. cit., în „Revista Istoricii", tom I, nr. 7-8, 1990, p. 783-802.
lll'• Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, li, 1968, p. 126-127, nota 228.
1' 1 Astfel de greşeli se fac şi asta.zi. Amintim ln acest sens lucrarea Argeş - Cartea eroilor,
Pentru satul Leşile, unde sunt trecuţi eroi din 1941-1945, bl!rbaţi care trlliesc şi azi.
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Şi o mare mulţime de creştini de asemenea a murit" 158 • Cum se ştie sigur că această
„Epistolă" a fost scrisă, să zicem, în perioada octombrie 1396 - mai-septembrie 1397, şi
cum autorul ne spune că de la marea victorie a românilor „au trecut cam trei ani",
datarea este sigură, în octombrie 1394; altfel ar fi spus că au trecut doi ani.
Afirmaţia că „veracitatea datei de 10 octombrie 1394 - a făcut-o în 1927/1928
istoricul Radojic!ic, cel mai bun cunoscător al izvoarelor sârbeşti în problemă, care a

atras atenţia că data respectivă apare numai în 1O din cele 39 de cronici sârbeşti în care
este pomenită bătălia de la Rovine", pentru „că aceste zece sunt, de fapt, copii ale unui
singur arhetip târziu, prost informat şi asupra lui Constantin Dragaş din care fac parte
două persoane: Constantin şi Dragaş" 159 , nu are nici un temei. Nimeni nu neagă faptul
că Radojic!ic rămâne cel mai bun cunosclitor al acestor izvoare, dar însuşi Al. Diţă, care
a stârnit atâtea discuţii, este nevoit să recunoască faptul că „ ... academicianul sârb nu
încearcă nici o explicaţie asupra provenienţei acestei date în arhetipul postulat" şi
aceasta pentru motivul că nimeni nu poate înlătura o dată precisă, consemnată cu
certitudine de un document, şi acela în IO copii (!). Este imposibil astăzi să se facă un
pomelnic al eroilor sârbi căzuţi la Rovine, fie şi pentru marii comandanţi, dar nu este
exclus să fi existat doi eroi cu numele Dragaş - Constantin Dejanovici (Dragaş), socrul
împăratului din Bizanţ, şi un boier Dragaş, a cărui vitejie a rămas în conştiinţa
poporului sârb alături de celălalt, consemnându-i pe amândoi, iar pentru a nu le repeta
numele, unul a rămas Constantin, iar celălalt Dragaş. Nici faptul că în istoriografia
internaţională s-a adoptat data de 17 mai 1395, ca zi în care a avut loc marea bătălie de
160
la Rovine , nu poate fi o dovadă a certitudinii acestei date, de vreme ce toţi istoricii
respectivi sunt necunoscători ai limbii române, iar data respectivă s-a impus pe plan
internaţional prin lucrarea lui Radoji~ic, pentru că a fost publicată în limba franceză.
Cea mai bună dovadă în acest sens este faptul că istoriografia internaţională a adoptat şi
părerea greşită a istoricului sârb că „regele Ungariei Sigismund se sili tocmai în mai
161
1395 să recucerească de la turci, în profitul lui Mircea, ţara şi tronul Valahiei" când,
de fapt, regele Sigismunet nici nu se afla pe teritoriul Ţării Româneşti în luna mai a
anului 1395, luând parte doar la eliberarea cetăţii Turnu 162 , după ce Baiazid fusese
înfrânt în luna mai ,,la Jocul numit Argeş". Din păcate, aşa-zisele argumente aduse de

5
' "

N. Iorga, Une col/ect1on de lettres de Philippe de Mezii!res (Notice sur le ms. 49/de la bibltotheque de
/'Arsen"/), în „RcvL1c historiquc'·, tom 49, Paris 1892; Dan Zamfirescu, Din nou despre victoria de la Rovlne
a lui .r..lirc-ea cel Mare, în „Luceafărul". anul XXIX, nr. 32 (1265) sâmbătă 9 august 1986.
5
' " Al exan dru V Diţă,
. op. cll.,
· loc. cit.
· p. 31.
'
""Din care se citează: Denis A. Zekythinos, Les despoiat grec de Maree, Paris, 1932, p. 153; Histolre du
Moye11 Age. L'Europe Orientale de /081 a 1453, voi. IX/I, Paris, 1945, p. 346; Georges Ostrogorsky,
Nistoire de l'etat byzantm, Paris 1969, p. 572-573; Ivan Duji:::ev, Histoire de la Bulgarie des origine1 a nos
jours, Roanne, l 977, p. 242; Georges Castellan, Hisroire de la Roumanie, Paris, 1984, p. 11; Halii lnalcik,
The Ottoman Empire. The Classicaf Age. 1300-1600, New York - Washington, t 973, p. 209.
"'' Georges Sp. Radojicic, La chronologie de la batail/e de Rovine, în ,.Revue historique du sud-est
europcen". nr. 4-6. 1928, p. 137.
1
"' Victor Motogna, Politica exlernă a lui Mircea cel Bătrân, Gherla, 1924, p. 12; Idem, Luptele lui
Sigis11111nd şi Mircea cel Bătrân cu turcii i'n 1395. Un document inedit, în „Revista istoricii", nr. I 0-12, 1925,
p. 281-287~ Alexandru V. Di\n, op. cil, loc. cit., p. 32. La 6 iulie !395, regele Sigismund abia se afla in
tabăra militarii de lângă Câmpulung, poruncind locuitorilor din Cristian să dea ascultare şi supunere lui Ioan,
fostul jude de Sibiu: D. R. H, D, I, doc. 94, p. 150-151
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Alexandru V. Diţi - de fapt, argumentele aduse de Hasdeu, Litzica şi Radojitic - , sunt
reluate apoi şi de alţi istorici 163 •
La 6 aprilie 1395, Sigismund de Luxemburş dispunea recrutarea de oşti care
se pun în mişcare abia în a doua parte a lunii mai 1 4, „ridicând o oaste puternică de
credincioşi ostaşi ai regelui nostru" 165 şi, pornind spre Ţara Românească, pătrunde de
la Braşov la Câmpulung, unde ajunge la 6 iulie 1395 166, după ce Mircea zdrobise şi
alungase pe Baiazid „la locul numit Argeş", probabil în zona Tutana-Cotmeana.
Informat de curierii împăratului Manuel Paleologu! că armatele turceşti s-au retras la
sud de Dunăre, Sigismund pătrunde şi el în Ţara Românească 167 , pentru a elibera
Nicopolul Mic, lăudându-se apoi că „de acolo, Baiazid, aflând de sosirea noastră în
persoană, s-a retras" 168 , când, de fapt, el ştia dinainte, de la curierii bizantini, că
Baiazid se retrăsese. Auzind de laudele lui Sigismund de Luxemburg, Baiazid îi scrie,
ameninţându-l: „Tu te lauzi pretutindeni spunând şi lăudându-te că m-ai gonit de pe
câmpul de luptă, ceea ce n-a fost adevărat, deoarece eu am hotărât să părăsesc câmpul
de luptă din cauza unor situaţii mai importante şi de aceea îţi trimit ţie această scrisoare
pentru ca să încetezi să te mai lauzi, întrucât în viitoarea lună martie voi veni negreşit
cu armata mea ca să te găsesc acolo, unde ai fi sau oriunde te-ai găsi, şi pentru ca încă
de pe acum să încetezi să te mai lauzi cum că m-ai fi gonit pe mine de pe câmpul de
luptă şi că nu aş fi avut îndrăzneala să te aştept" 169 • Despre înfrângerea lui Mircea,
Baiazid nu suflă nici un cuvânt, lucru imposibil dacă el ar fi obţinut o victorie. După o
luptă crâncenă, „îndurând răniri, ucideri şi răni cumplite" 170 , „cu foarte mare vărsare de
171
sânge" , Sigismund, împreună cu oştile româneşti, au eliberat cetatea Turnu. Pe lângă
gărzile turceşti, în cetate se pare că erau şi o parte din boierii trădători, cum ne dă de
înţeles Letopiseţul Ţării Româneşti, care împrumută ştirea din Bonfini şi Thuroczi: „şi
a doua zi au pornit Jlcmont craiu toate oştile spre Nicopol cel Mic, ce iaste în ţărmurile
Dunării, şi l-au ocolit şi în cetate era muntenii, iar în oraş erau turcii. Şi începu a-i bete
foarte tare şi din lluntru încă se apăra bine. Iar deaca sfărâmară zidul oraşului şi al
cetăţii, făcură mare năvală şi îndată luară cetatea şi oraşul şi i-au tăiat şi i-au zdrobit
foarte rău şi au pus oaste în cetate" 172 • După cucerirea cetăţii, Sigismund pune în cetate
Istoria militariJ a poporului romdn, voi. li, Edit. Militara, Bucureşti, 1986, p. 167, 172; Dan Zamfirescu,
Un ctitor al mt1reţ/ei romdneşli fn istoria untversald, in „Luccafarul", XXVIII, nr. 24 (1257), sâmbllta 14
iunie 1986, p. 6; Idem, Din nou despre victoria de la Rovlne a lui Mircea cel Mare, în .. Lucceflrul", XXIX,
nr. 32 (1265), sAmbatA 9 august 1986, p. 2 şi 6; Virgiliu Z. Teodorescu, Personalitatea domnitorului in acte
de cancelarie, în „Magazin Istoric", XX, nr. 9 (234), septembrie 1986, p. 12; Valeriu Veliman, Cel mai vestii
dintre principi, in „Magazin Istoric", XXI, nr. 6 (243), iunie, 1987, p. 33-34.
16
' Elemer Mâlyusz, Zsigmondkori oklevelttir (1387-1399), I, Budapesta, 1951, p. 361-362.
"'' D. R. H., D, I, p. 157.
1
"'' F. Zimmermann, C. Werner, G. Mllller, Urkundenbuch zur Geschlchte der Deuuchen tn Siebenburgen,
III, Hermannstadt, 1902, p. 152-153.
17
'' E Zawalinski, Polslca w kronilcach tureck1ch, XV i XVI wiek, Stryj, p. 22; P. P. Panaitescu, Mircea cel
Bdtrdn, Casa Şcoalelor, 1944, p. 256.
161
Vezi nota 144.
IM Alexandru V. Diţi, op. cit., ln „Anale de istorie", anul XXXII, nr. 4, 1986, p. 43, nota 79.
1111
D. R. H., D, I, p. I 57.
171
Karâcsonyi Janos, A magyarok es romanok masodik klJzlJs harca a torlJkok el/en, în „Cultura", nr. I, 1924,
Cluj, p. 12-16; D. R. H., D. I, p. 159-160, 177, 182.
172
R. I A. F., XI, 1910, p. 108.
"'
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proprii săi castelani şi pleacă spre Ungaria, îndreptându-se spre Severin. Mi_rcea cel
Bătrân îşi dă seama de intenţiile personale ale regelui maghiar. După ce acesta îşi lăsă
garnizoane şi castelani în Turnu, doreşte să pună mâna şi pe Banatul de Severin.
Mircea îl aşteptă însă în munţi, îl zdrobeşte, cum însuşi Sigismund o recunoaşte: „pe
când urcam culmile munţilor, zisă în vorbirea obişnuită Posada, prin nişte strâmtori şi
poteci înguste, strânse între tufişuri mari, unde mulţimea românilor stătea la pândă,
aruncând cu cruzime, din păduri dese şi întunecoase, suliţi vătămătoare şi săgeţi
otrăvite şi înveninate asupra însoţitorilor şi supuşilor noştri", scăpând cu viaţă datorită
:ui Nicolae de Gara care, „stând necurmat alături de noi pentru ocrotirea persoanei
noastre şi pentru o trecere mai ferită de primejdie şi nestânjenita siguranţă a întregii .
noastre escorte, întocmai ca un leu înfuriat, tlră teamă de moarte, şi respingând cu
pult:re pe sus-pomeniţii români, care pândeau cu mâinile înarmate, s-a străduit cu
vrednicie să ne ocrotească şi să ne apere vitejeşte pe noi şi supuşii noştri de atacurile
blestemate ale pomeniţilor români şi de capcanele lor duşmănoase, nu t!ră mare
ucidere şi pierdere" 173 • Cum se ştie, cu siguranţă că la 25 au~ust 1395 Sigismund se
alla în „tabăra ostăşească de pe malul Dunării, lângă Severin" 17 , este foarte probabil că
lupta s-a desfăşurat într-o posadă dintre Orşova şi Caransebeş 17 s şi nu în altă parte. Este
posibil ca multă vreme Sigismund de Luxemburg să nu fi ştiut că a fost atacat şi zdrobit
de oştile româneşti conduse de Mircea, punând aceasta pe seama boierilor romAni
conduşi de Vlad, partizanul turcilor şi al polonezilor, putându-se ea Mircea în persoană
să fi răspândit zvonul respectiv. Aceasta convingere şi-a consolidat-o regele maghiar
după bătălia de la Nicopole din 25 septembrie 1396 când, din cauza lui Vlad, partizanul
turcilor, este nevoit să ajungă în ţara sa ocolind prin sudul Europei. Este, poate, unul
din motivele pentru care Sigismund îl va ajuta pe Mircea împotriva lui Vlad, dar după
capturarea acestuia avea să afle că de fapt oastea maghiară a fost zdrobită la Posada nu
de Vlad, Ci de Mircea, aşa cum recunoaşte însuşi regele la 12 iulie 1408: „Noi,
îndreptându-ne spre Ţara Românească, străbătând aproape cea mai mare parte din
pomenitele ţinuturi, am împresurat cu putere cetatea Nicopolul Mic, unde sălăşluia o
mare mulţime de turci, şi am cuprins, nu t"ără vitejiile acelor fii ai răposatului Nicolae
palatinul, acea cetate şi am lăsat-o în mâinile credincioşilor noştri, şi chiar lui Mircea,
voevodul nostru al Ţării Româneşti, care fusese asuprit de acei turci, i s-a înapoiat
stăpânirea, în numele acelor credincioşi ai noştri; în cele din urmă, întorcându-ne noi
înapoi cu fericită biruinţă spre ţara noastră a Ungariei, îndrăzneaţa şi învârtoşata
mulţime a românilor, condusa de pomenitul Mircea voevod, alunecat pe calea vechii
necredinţe, a înconjurat oastea noastră în trecătorile foarte înguste ale munţilor numite
Posada, aruncând cu viclenie împotriva noastră şi a lor noştri săgeţi otrăvite şi
ucigătoare. Şi, fără întârziere, pomenitul Nicolae palatinul s-a pus împotrivă pentru noi,
el însuşi cu ai săi, ca un scut de apărare, şi, îndepărtând cu vitejie năvala acelor români,
nu fără moartea şi rănirea multora din însoţitorii lui, ne-a înlesnit nouă ieşirea de pe
acele drumuri" 176 . Documentul este atât de clar, încât ar fi o aberaţie să se mai susţină
că ungurii ar fi fost atacaţi de Vlad, ori că acesta ar fi stăpânit Oltenia, ori o parte a
171

D. R H. D, I, doc. 99, p. 157.
rn Ibidem, p. 152.
m Karâcsonyi .lnnos, op. cit., loc. cit.
""D. R. li., D, I, doc. 112, p. 182-183.
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Ţării Româneşti. Vlad nu avea cum să ajungă domn al Ţării Româneşti. El vine cu
turcii în mai 1395, dar sunt înfrânţi în lupta „din locul numit Argeş", probabil la 17
mai, se retrag spre Dunăre şi Baiazid îl lasă pe Vlad la Turnu, de unde este alungat de
Mircea împreună cu regele Sigismund. Dacă Vlad ar fi fost în Ţara Românească, este
greu de închipuit că Mircea, oricât de viteaz şi de curajos ar fi fost, ar mai fi îndrăznit
să zdrobească oştile lui Sigismund de Luxemburg. Vlad a stăpânit, în perioada 13951396, doar Dobrogea şi a crezut că va deveni domn al Ţării Româneşti după zdrobirea

creştinilor

la Nicopole, ceea ce nu s-a întâmplat;

îndrăzneala

de a veni la nord de

Dunăre

l-a dus la capturare şi la pierderea oricăror speranţe.
Aşadar, chiar şi din această analiză sumară a izvoarelor este clar că în perioada
1391-1395 Mircea cel Bătrân a obţinut 7 victorii strălucite: două în 1391 - una
împotriva lui Baiazid, la Rovine - Surlari şi alta împotriva lui Firuz-bei, „la Cirolaşi din
178
Ilfov", probabil Golăşeii de azi 177 , una în 1393 la Karînovasî, la sud de Balcani , una
la 10 octombrie 1394, la Rovine - Ţuţuleşti, împotriva lui Baiazid, una în mai 1395, „la
locul numit Argeş", undeva în zona Tutana - Cotrneana, tot împotriva lui Baiazid
Ildîrim, alta în iulie 1395, la Turnu, în cooperare cu oştile maghiare, toate şase
împotriva turcilor, şi, a şaptea, împotriva regelui Sigismund, în august 1395, la Posada,
în Banatul de Severin.

Localizarea este posibilă daci avem în vedere sensul toponimului Golllşei = oameni nevoi11şi, sOraci,
iar Cirolaşi, s. m. lnvechit şi aproape displlrut = oameni nevoiaşi, sllraci, dezbracaţi, care m4ncau
numai cir de mei.
178
Aceasta a fost singura victorie a lui Mircea cel Batran în cursul anului 1393, lnc4t datarea batalit:i de la
Rovinc în acest an, cum susţine Donald Edgar Pitchcr, op.cll„p. 49-50, nu arc nici un temei.
177

dezbrlleaţi,
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA CTITORIA BOIERILOR

DIN CEPARI,

JUDEŢUL ARGEŞ

SPIRIDON CRISTOCEA
ROMEO MASCHIO•
În partea de nord-vest a judeţului Argeş, pe valea râului Topolog, se află satul
Ceparii PAmânteni 1, reşedinţa comunei Cepari. Cea mai veche atestare documentarii a
acestei localităţi datează din vremea lui Vlad Călugărul, domnul Ţării Româneşti
(1482-1495), când satul este cumpărat de Albul vistierul de la Tudora, de la Vâlcan şi
de la fratele lui Radul, pentru 9000 aspri2.
Satul Cepari este cunoscut în istoria noastră medievală prin boierii cu acelaşi
nume care în secolele XVI-XVII au ocupat mari dregătorii în viaţa politică a Ţării
Româneşti 3 • Deţinători ai unor mari demnităţi, posesori ai unor întinse domenii, boierii
Cepari şi-au înscris numele în istorie şi prin biserica ridicat! de ei în această localitate.
În centrul satului Ceparii Pământeni, pe o terasă aflată în stânga râului Topolog, se
păstrează şi asti!.zi biserica ctitorită de boierii din acest sat.
Biserica, construită din cărămidă, are formă de navă şi este compusă din altar,
naos, pronaos şi un pridvor deschis, adăugat ulterior. Absida altarului este decroşată, cu
cinci laturi în exterior, iar în interior este semicirculară. Singura turlă ce se înalţă peste
pronaos serveşte de clopotniţă, la care se ajunge printr-o scară aflată în zidul de nord al
acestuia.
'
Cele trei pisanii aflate deasupra uşii de intrare în pronaos ne fumizează date
suficiente privind ctitorul şi anul ridicării locaşului. Astfel, potrivit pisaniei de piatră
• Muzeul Judeţean Argeş
1
Pe raza satului Ceparii PAmânteni eu fost descoperite vestigii arheologice dat4nd din Hellsttatul târziu.
Astfel, dr. Alexandru Vulpe (Institutul de Arheologie Bucureşti) şi Eugenia Popescu (Muzeul Judeţean
Argeş) au efectuat cercetari arheologice într-o necropola tumulara dacica situalA în punctul „Topli\a", pe
partea dreapta a râului Topolog. ln afarll de aceastll necropolll, pe raza satului au mei fost descoperite încll
doull grupuri de tumuli, unul situat pe partea stânga a Topologului, vizavi de cel din punctul „Toplite", şi
altul aflat tnjurul bisericii cu hramul ,,Înlllţeree".
2
D. R. H., B, IV, nr. 24, p. 30-35.
3
ln efarll. de Dragomir marc sluger, dintre boierii Cepari cerc 1n secolul el XVI-iea ei deţinut meri drcgll.torii
amintim pc nepotul sau, Radu marc comis ( 1580 dec. 30 • 1583 iunie 15) şi apoi marc paharnic (I 585 iulie 14
- oct. 22). în secolul el XVII-iea, Eftimie şi Ivaşco, fii logofltului Stanciu Cepariul, detin şi ei meri
dreg&torii. Primul a fost mare pitar ( aşa apere la 1 februarie 1635), ier el doilea a fost marc armaş (1654
aprilie 23 - 1657 oct. 8), mere pitar (1660 august 2 - august 25), mere serdar (1661nov.29-1662 aprilie 19) şi
marc medelnicer (1663 iunie 17-1664 ian. 8). Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dreglitori din Ţara
Romdneascd şi Moldova, sec. XIV-XVII, Editura Enciclopedica Românii., Bucureşti, 1971, p. 82, 200.
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biserica (Fig. I) a fost construită de jupanul Ştefan Balotă, vei clucer de arie, la leat
7260.

Fig. / . Biserica din Cepari in timpul lucrărilor de restaurare din 1976
Indicarea în pisanie (Fig. 2) numai a leatului, 7260, ne arată că biserica a fost
4
construită în 1751 -1752. Ştiind însă că Ştefan Balotă a fost vei clucer de arie în 1752
înseamnă că locaşul a fost ridicat în acest an. Tot din textul acestei pisanii5, mai aflăm
că Ştefan Balotă a ridicat din . temelie biserica în locul celei vechi, construită de
Dragomir vei vornic la leat 7041 ( 1532-1533).
Construind biserica în 1752, Ştefan Balotă a păstrat şi pisania primului locaş
ridicat de Dragomir vomic, pe care a folosit-o ca ancadrament orizontal la uşa de
intrare în pronaos. Potrivit acestei pisanii s-a început construirea bisericii „în luna iunie
8 zile şi s-a isprăvit în luna iulie 31 zile, cu puterea jupanului Dragomir". Anul când a
fost ridicat lăcaşul nu se indică, însă în pasajul următor al pisaniei se precizează : „Luna
august 6 zile, a răposai şi jupanul Dragomir vornicul, în anul 7041 " .

Theodora Rădules cu , Sfatul domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Romdneşti din secolul al XVJll-lea, liste
cronologice şi cursus honorum, Direc\ia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti , 1972, p. 468.
5
„+ Cu mila: ş i ajutoriul lui D<u>mnezeu, Tatălui şi Fiiului şi Sfântului duh . S-au zidit această sf!ntll
besearccA, din temelie, de dumnealui jupan Ştefan vei cluccar za haric, sân Balotă cap<i>tan, i jupaniţ<a> lui
Saftha, cocon<i>: Iordache, Gheorghie, Costandin, Matei, Şerban, Pârvu, Ilinca, Mira, întru cinstia şi lauda
sfintei Înnălţării Domnului nostru l<isus> H<ri>s<tos>, în urma besearicii cei vechi, care o au fost fllcut de
dumnealui Jupan Dragomir vei vomic Cepariu, strămoş lui Ivaşcu vei armaş Ccpariu, de la leat 7041 . Şi s-a
zidit acum nou la leat 7260, în zilel<e> prealnnălţatulu< i> domnu Jon Gligorie Ghica Voevod. Sandu,
Mariia, HArsu". Pisania pe piatră (0,98 m x 0,75 m), scrisă ln limba română, cu alfabet chirilip, a fost
publicat!\ de: Virgil Dr!lghiceanu, Curtea domneasci1 din Argeş. Note Istorice şi arheologice, tn "Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice, X-XVI , 1917-1923, Bucureşti , 1923, p. 33-34; I. Ionaşcu , Biserici,
chipuri şi documente din Olt, Craiova, 1934, p. 58-59; Grigorie, episcop al Argeşului, Comorile ArgeŞu/ui,
p. 48; Dumitru V. Georgescu, Bisericuţa din Cepari, în „Păstorul Ortodox", XIX, 1938, nr. 3-4, p. 116-118;
Dumitru V. Georgescu, George Georgescu, Date privind unele biserici momm1e11te istorice de pe Valea
Topolog11/ui, în „Glasai bisericii", 1970, nr. 7-8, p. 781-786; C. Bălan , Inscripţii medievale şi din epoca
modernei a Romiîmei. Judeţ ul istoric A rgeş (sec. XJV-1848), Editura Academiei Române, 1994, p. ISS, 157.

4
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Moartea ctitorului la 6 zile de la terminarea bisericii a fost consemnată în
textul pisaniei care fără îndoială n-a fost aşezată la 3 l iulie, astfel că anul 7041 (1533)
îl putem socoti ca an al ridicării acestui Locaş6.
·
·
Biserica construită în 1533
de Dragomir vornic a fost vizitată
la 17 iulie 1747 de către
mitropolitul
Neofit
care
consemnează : „„. şi am ajuns la
Cepari, la casa lui Balotă, şi am
rămas acolo, şi Duminică au făcut
părintele liturghie la biserica ·din
sat, şi această biserică iaste de
7 .
piatră, veche de la leat 7041" .

Fig. 2. Pisanie de la Biserica din
Cepari, 1751-1752
Din cea de a treia pisanie (Fig. 3), aflată deasupra celei din 1752, aflăm că în
1888-1889 biserica a fost restaurată total adăugându-i-se amvonul, zugrăvindu-se din
8
nou şi legându-se zidurile crăpate . Despre lucrările din 1888-1889 aflăm şi di.ntr-o
9
inscripţie din proscomidie .

'J'

Fig. 3. Pisanie de la Biserica din Cepa.ri, 1889
„+ S-a început acest sfănt hram al Înălţării Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos, fo
luna iunie 8 zile şi s-a isprăvit în luna iulie 31 zile, cu puterea jupanului Dragomir. Luna august 6 zile, a
răposat şi jupanul Dragomir vornicu l,'în anul•704 I" . Traducere datorată lui C. Bălw1, op. cil„ p. 153 . Pisania
a mai fost publicată de: V. Drăghiceanu , op. cit„ p. 34; Pr. Dumitru V. Georgescu, op. cit„ p. 116-118; Pr.
Dumitru V. Georgescu, George Georgescu, op. cit„ p. 781-786.
·
1
V. Drăghiceanu , op. cit., p. 33-34.
' „Acestă sântă biserică a fost făcută la an ul 1533 de marele vornic Dragomir Ceparu, strămoşu lui Ivaşc u
Ceparu vei arniaş . La anul 1752 s-a zidit din nou pc temeliile cele vechi de marele clucer Ştefan Balotil, fiul
lui căpitan Balotă. În interiorul şi împrejurul acestei biserici austriacii au bătut pe turci la 1789, în timpul lui
Iosif II, imper. Austriei . La anul 1888-1889 s-a restaurat în total de fraţii Bălteşti , Iancu şi Constantin, cu
ajutorul proprietarilor şi locuitorilor acestei comune, în timpul şi supt episcopatul P. S. S. Ghenadie li de
Argeş. S-a legat cu fer zidurile crăpate, s-a adăogat advonul din facie şi s-a zugrăvit din nou de Anton Gr.
•
Lapinschi. R. 1949 iunie". Textul seri ~ în limba românii, cu alfabet latin, cu vopsea albă .
9
„Această s<ffintă> Bisericii s-a făcut la 1533 de Dragomir Ceparu; s-a zidit din nou la I 752 de Ştefan
Bal otă. S-a restaurat în total la 1889 de Iancu Bil<l>tescu, cu soţia sa Elena, şi de Constantin Băltescu cu
muma sa Marioara, Grigorie Balotă cu fiii , Mihail Predescu, Costică A. Balotă, cu sora Anastasia, Georghie
Lămbesc u , cu soţia sa Elena, şi fiii. Zugrav arhitectu Anton Gr. Lapi nschi . Lucrători Anton, Joi1a, Georgie,
Ion, Vasilie, Ion, Costandin, Apostol, Din, Elefterie, Constantin, Bănică , Ion, Mihai, Stan, Dimitrie, Sandu,
Ion, Andrei, Ilie, Tudor". Text scri s în limba română , cu alfabet, latin cu culoare neagră.

6
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Rezumând cele trei pisanii, rezultă că prima biserică a fost construitli în 1533
de Dragomir vomic, că în 1752 Ştefan Balotli vei clucer de arie a ridicat un nou locaş
pe temeliile celui vechi, compus din altar, naos şi pronaos, şi că în 1888-1889 i s-a
ad!ugat un pridvor deschis.
Documentele păstrate ne fumizeaz.A unele date privind ctitorii acestui locaş.
Astfel, Dragomir, ctitorul bisericii din 1533, era fiul lui Badea vlastelin din Şuiei şi
frate cu Şuiei mare vomic (1509 nov. 3 - dec. 5). Primul document în care apare
dateaz! din 1519 ian. - aug. 10, când voievodul Neagoe Basarab întlreşte „cinstitului
dregător, încă şi din casa domniei mele, jupanului Dragomir mare sluger", pftrţi de sate,
munţi, case în Râmnic, vii şi ţigani. Printre proprietăţile întlrite se află şi „zestrea ce a
luat jupan Dragomir, satele, anume Ceparii, cu toată seliştea, cu Neagra şi cu Seliştea
Mare şi cu Seliştea Mică şi Seliştea Todereştilor şi cu munţii anume: Olanul tot şi
Petriceaua toatA" 10 •
La această dată, Dragomir era posesorul unei averi considerabile, o parte din
ea provenind din zestrea soţiei sale Marga. Satul Cepari fusese cump~at, în timpul
voievodului Vlad Călug!rul, de Alb vistierul, iar apoi a ajuns ca zestre în proprietatea
lui Dragomir mare sluger. Având numai o fiică din căsătoria cu Marga, Dragomir mare
sluger a venit în 1519 ian. - aug. I O înaintea lui Neagoe Basarab „de a aşezat pe fiica sa
mai sus zisă, Neacşa, peste toate mai sus-spusele sate şi ţigani şi peste toate averile", cu
condiţia ca în timpul vieţii să şi le stăpânească singur. Neacşa a fost căslltoritli cu
jupanul Radu! portarul şi a avut trei băieţi, Albul, Dumitru, Dragomir, şi doua fete,
Caplea şi Tudora 11 •
· Dreg!tor din „casa" lui Neagoe Basarab, Dragomir a fost mare sluger între
12
1519 ian - aug. 10-1525 aprilie - aug • În pisania aşezată în 1533 la ctitoria sa este
trecut ,jupanul Dragomir vomicul". Tot Dragomir vomicul apare şi în hrisovul lui
Radu Paisie, domnul Ţării Româneşti (1535-1545), din 1536 iulie 10-20 prin care
întărefte jupaniţei Marga, ginerelui ei, Radu portarul, şi soţiei acestuia, Neacşa, sate şi
ţigani 3• 1n hrisovul lui Radu de la Afumaţi, domnul Ţării Româneşti (1521-1529, cu
întreruperi), din 6 iulie 1526 Dragomir figurează ca hotarnic, fărli să i se indice vreo
dregătorie, ci numai precizarea „fratele lui Şuica" 14 • Doar în pisania din 17 52 el
figurează ca ,jupan Dragomir vei vomic Cepariu".
Mort la 6 august 1533, Dragomir a fost înmormântat, ca şi soţia sa Marga, aşa
cum aflăm din hrisovul voievodului Alexandru Mircea, din 31 iulie 1573, la mănăstirea
Cotmeana c!reia îi dăduse satul Brativoieşti", ca să fie trecut în pomelnic şi înhumat
aici. Şi Neacşa, fiica lui Dragomir, c!luglirită sub numele de Mecdotia, a fost
16
înmormântată tot la mănăstirea Cotrneana, c!reia i-a dat satele Voiceşti şi Cacaleţi 17 ,
18
şi două slilaşe de ţigani •
10

D. R. H., B, 11, nr. 175, p. 33S-338.

11

D. R. H., B, IV, nr. 24, p. 30-35; D. I. R., B, XVI, voi. IV (1571-1580), nr. 119, p. 115-116.
Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 54.
13
D. R. H., B, IV, nr. 24, p. 30-35.
1
' D. R. H., B, lll, nr. 23, p. 41-42.
ll Sat lnjud. Mehedinţi.
16
Sat displrut, IAngl Vllleni, jud. Argeş.
17
Sat displrut, 14ngl Cotmeana, jud. Arge1.
18
D. IR., B, XVI, voi. IV, nr. 119, p. 115-116.
12
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Cel de al doilea ctitor, Ştefan Balotă, vei clucer de arie în 1752, era fiul
căpitanului Balota şi al soţiei acestuia, Despa. Despre „cula" sa de aici ne relatează
mitropolitul Neofit care, la 17 iulie 17 4 7, i-a fost oaspete: „am ajuns la Cepari, la casa
lui Balotă, şi am rămas acolo" 19 . Urmaş al lui Dragomir vei sluger, Ştefan Balotă a
purtat de grijă ctitoriei acestuia, înzestrând-o, printre altele, cu un clopot20 şi cu
pictură, realizată în frescă, care a fost acoperită în 1888-1889 de către zugravul Anton
Gr. Lapinschi cu una în ulei. În unele locuri, căzând pictura realizată de A. Lapinschi, a
ieşit la iveală cea iniţialii. Biserica construită de Ştefan Balotă a fost pictata când acesta
nu mai era vel clucer de arie, căci inscripţia din tabloul votiv îl indică ca „biv vei
clucer". În tabloul votiv care se întinde pe pereţii de sud, vest şi nord ai pronaosului
sunt pictaţi ctitorii ce ţin în mâini biserica, ce figureaz! şi cu pridvor, iar în dreapta şi în
stânga lor ceilalţi membri ai familiei 21 .
CercetArile arheologice. În primăvara anului 1976 au început lucrlirile de
consolidare a bisericii şi de combatere a ciupercii Merullius lachrymans care a atacat
lăcaşul în interior.
Cu această ocazie, după ce a fost scoasă pardoseala din lemn, pentru a fi
înlocuită cu una din cărămidă, şi după ce a fost îndepărtat un strat de pământ de circa
0,30 m, a fost descoperită în partea de sud a pronaosului o piatră de mormânt (Fig. 4 a),
iar în colţul de sud-vest al acestuia o jumătate dintr-o altă lespede tombal! (Fig. 4 b) şi
o grămadă de oase umane sub ea. În urma deplasării la faţa locului a reprezentanţilor
Direcţiei pentru Patrimoniul Cultural Naţional (arh. Andrei Pl1nQiu), Comitetului
Judeţean Argeş pentru Cultură şi Educaţie Socialistă Argeş (Iulian Rizea) şi Muzeului
Judeţean Argeş s-a hotărât efectuarea unor cercetări arheologice de salvare la acest
monwnent. Cercetările au avut ca obiective principale: cunoaşterea planului bisericii
din 1533 şi cercetarea presupuselor morminte din pronaos. De asemenea, trebuiau
furnizate constructorului date privind adâncimea şi rezistenţa fundaţiilor actualei
biserici.
Pentru realizarea acestor obiective au fost trasate, atât în interiorul cât şi în
exteriorul bisericii, mai multe secţiuni şi casete. Odată cu decaparea de către
constructor, în 1976, a pământului din jurul bisericii, pe adâncimea de circa 0,80 m, au
fost îndepărtate şi depunerile arheologice, astfel că singurul lucru realizat în exterior a
fost stabilirea adâncimii fundaţiei monumentului.

19

V. Draghiceanu, op. cit., p. 33-34.
(I - 0,45 m, D. gurii = 0,45 m), ce se pAstrcazA şi astlzi, are urm8toarea inscripţie ln limba
romAna., cu alfabet chirilic: „+ Acest clopot l-au flcut Ştefan cl!p<itan> sin Balot<!>
c <l!pi> t<an> în
Cepar <i>, lt. 7245".
21
Deoarece V. Dr&ghiceanu a publicat cu greşeli inscripţiile care indica numele membrilor familiei ctitorului
din 1752 le redam în continuare: deasupra uşii de intrare în pronaos, pe peretele de vest, se afla imaginea
bisericii ţinuta în m4ini de „Jupan Ştefan bi-vei clucer", spre sud, şi ,jupaniţa d-lui Safta", spre nord. În
dreapta lui Ştefan biv vei clucer se afla ,,fii lui Balota titor", ,jupan Iordache", pe peretele de vest, şi
„Gheorghiţa postelnic", „Matei", „Costandin postelnicu", pe cel de sud. tn st4nga jupaniţei Safta se afla
ceilalţi fii ai ctitorilor „Cocon P4rvu" şi „Cocon Şerban", pe peretele de vest, „Cocoana Ilinca" şi „Cocoana
Mira", pe cel de nord. Pe peretele de sud al pronaosului, între fereastra şi zidul ce desparte pronaosul de naos,
se aflll. pllrinţii lui Ştefan vei clucer de arie, ,,Jupan Balota capitan" şi „Jupaniţa d-lui Despa". Pe peretele de
nord al pronaosului se afla sora ctitorului, „Filofteia stariţa", şi fraţii sli, ,,Jupan Balota", ,,Jupan Preda
paharnic" cu solia, ,jupaniţa d-lui Catrina", şi fiul lor, „Mihalachc".

° Clopotul

2
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Cercetările arheologice efectuate în perioadele I 9 iulie - 9 august şi 17-21
august 1976 au permis obţinerea unor rezultate importante privind diferite aspecte ale
istoriei noastre.

a

b
Fig. 4. Biserjca din Cepari, pietre de mormânt: a. cca. 1575-1600, b. 1571-1572

Astfel , prin aceste cercetări au fost descoperite fundaţiile şi a fost stabilit
planul bisericii (Cepari 1) co~struite în 1533 de Dragomir vornic. Confirmând textul
pisaniei din 1752, care menţionează că Ştefan Balotă a construit biserica sa „din
temelie" şi „în urma bisearicii cei vechi care o au fost tăcut de dumnealui jupan
Dragomir vei vornic Cepariu", cercetările arheologice au arătat că exceptând absida
altarului, actuala biserică a fost construită pe fundaţiile lăcaşului din 1533 .
Biserica din 1533 (lungimea - 11,70 m, lăţimea - 4 ,55 m, în interior), are
forma de navă şi este compusă din altar, naos şi pronaos. Absida altarului are cinci
laturi , atât în interior cât şi în exterior. Naosul, de formă dreptunghiulară , are
dimensiunile: lungimea - 5, 15 m, lăţimea - 4,55 m, în interior, iar pronaosul lungimea 2,55 m, lăţimea - 4, 15 m, în interior. Biserica a fost pardosită cu cărămidă aşezată pe un
strat de mortar cu o grosime de circa 3 cm. Fundaţia bisericii este construită din
bolovani de râu prinşi cu mortar şi nu are peste tot aceeaşi adâncime . Astfel , fundaţia
de sud a naosului vechi, construită din bolovani mari de râu, are o adâncime de 1,05 m,
pe când cea sud-vestică a vechiului altar, edificată din bolovani de râu mai mici, are
adâncimea - 0,65 m şi lăţimea - 0,55 m. '
Descoperirile arheologice nu ne dovedesc existenţa pe acest loc a unei
construcţii anterioare bisericii din 153 3 . În schimb, ele au pus în evidenţă faptul că
locaşul din secolul al XVI-iea a fost construit peste un turnul dacic datând din secolul V
î. Hr. Astfel, în secţiunile 5 şi 8, la -0,80 m, a fost descoperită o manta din bolovani
mici de râu, iar sub ea multe fragmente ceramice, putând fi restaurat un vas (lekane)
din pastă brun deschisă~ _ (Fig. 5) cu două toarte dispuse simetric, încadrate fiecare de
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câte doi butoni 22 , datând din hallstatt (sec. V î. Hr.). Acest turnul face parte dintr-una
din cele trei necropole dacfoe descoperite pe raza satului Ceparii Pământeni .

Fig. 5. Vas (lekane) datând'din Ha/lstatt aflat întrun turnul de sub Biserica din Cepari
Ofrande aduse div inităţii, dar şi mijloace
de a le spori prestigiul, cele două biserici au avut şi
destinaţia de necropolă pentru boierii din Cepari.
Acest rost a fost pus în evidenţă încă de la
îndepărtarea pardoselii din scându ră, căci în partea
de sud a pronaosului au fost găsite două pietre de mormânt, din calcar numulitic23 , iar
ca urmare a cercetărilor arheologice au fost descoperite mai multe morminte aparţinând
atât ctitorilor primului lăcaş cât şi ai celui de al doilea. Din păcate, cele mai multe
dintre morminte au fost fie profanate, fie deranjate cu ocazia înmormântărilor
ulterioare. Unele înmormântări s-au făcut în cripte de cărămidă, iar cele mai multe în
cosciug depus direct în
pământ.
Prezentând
în
continuare
cele
mai
importante
morminte
descoperite începem cu Cripta
nr. I.
Cripta nr. 1. A
aparţinut primei biserici, fiind
dispusă în partea de nord a
pronaosului.
Confecţionată
din cărămidă (24 cm x 14
cm x 4 cm), cripta avea, în
Fig. 6. Cripta nr. 1
Datarea vasului şi a tumulului aparţine Eugeniei Popescu de la Muzeul Judej.ean Argeş , căreia îi mulţumim
pe această cale.
n Una din pietre (1,75 m x 0,45 m), aflat! în partea de sud a pronaosului, are în câmp figurat!\ o cruce.
Inscripţia în limba slavonii, ilizibila în cea mai mare parte ca urmare a calc!irii pe piatra, a fost datat!\ dupa
gratie în 1575-1600: „ + A răposat sufletul robului lui Dumnezeu, jupanul tva.„ fost portar„„ 7000 (_?)".
Cealaltă piatră, atlată în coltul de sud-vest al pronaosului. are figurat!! în. camp tot o cruce. Din cauză că s-a
păstrai numai jumătate din piatra (0,4 7 m x 0,42 m), inscripţia slavona este fragmentară : „+ A răposat
sufletul robului lui <Dumnezeu> .„ jupan Giura; în anu] 7080 (1571 sept. 1 - 1572 aug. 31). Constantin
Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Argeş (sec. XI V - 1848), Editura
Academiei Române, Bucureşti , 1994, p. 154-155.

22

şi
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interior, 2 m lungime, O, 70 m lăţime la cap şi la picioare, fundul aflându-se Ia -1,46 m
de pardoseală (Fig. 6). Cripta a fost spartă, fiind plină cu moloz, fragmente de
cărămidă şi frescă, precum şi trei bolovani mari. Pe fundul criptei au fost găsite două
cranii şi fragmente de oase de Ia picioare.
faţă

'1m

2.m
VEST

S.ro
I

&:

„-·•A.HI1wnn:îf:
H.10

I

I

-----I

BISERICA CEPARI. MORMINTE PRONAOS

EST
Singurul inventar funerar, care a aparţinut unuia din cei înmormântaţi, a fost
un inel (Fig. 7) sigilar, din aur (9,20 gr., 833 %). Chaton-ul (14 mm x 17 mm), de
formă rotund-ovală, face corp comun cu veriga (20 mm diametru, în interior) care este
semicirculară în secţiune. În câmp, chaton-ul, prevăzut pe margine un cerc din puncte
incizate, are o inscripţie cu litere chirilice „+ Chera", iar sub ea într-un chenar, îmbrăcat
de lambrechini, este dispusă o mână, încadrată de o parte şi de alta de câte o stea cu
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Fig. 7. Cripta nr. 1, inel aur, sec. XVI.
şase raze, ce ţine strâns o tulpină ramificată cu trei flori2 4 • La împreunarea chaton-ului
cu veriga, de ambele părţi, este gravată câte o floare de crin stilizată. Atât chenarul din
câmpul chaton-ului cât şi cel de pe margine sunt tocite, din cauza folosirii inelului.
Piesă de mare valoare artistică, inelul, ce datează din secolul al XVI-iea, este mai
degrabă opera t1nor meşteri transilvăneni sau occidentali, decât a unora locali. De mici
dimensiuni, inelul a aparţinut, credem, unei persoane de sex feminin.
Cripta nr. 2. Aparţine celei de a doua biserici, pentru că în vederea realizării
ei a fost spartă fundaţia zidului de vest al naosului primului locaş. A fost confecţionată
din cărămidă (28 cm x 15 cm x 7
cm), pereţii fiind tencuiţi pe
dinăuntru. În interior, cripta avea
2,05 m lungime şi 0,75 m lăţime la
cap şi la picioare (Fig. 8). Ca şi
cripta nr. I, ea a fost spartă
în
decursul anilor, pentru a se realiza o
nouă înmormântare. Înăuntrul criptei
au fost găsite două cranii şi un
schelet în cosciug de lemn. Mortul,
aflat în conexiune anatomică, avea
antebraţul stâng pe stern, iar cel
drept deasupra bazinului. În dreptul
bazinului se afla o oală plină cu
cenuşă până la jumătate .

Mormântul nr. 5. Adult (l,80 m), bărbat, conexiune anatomică, cu antebraţul
drept pe stern, iar cel stâng deasupra bazinului,, Trebuie menţionat faptul că unul din
dinţii maxilarului superior era crescut în afară (zâmb11.t). Inventarul funerar (Fig. 9)
este compus din cinci bumbi găsiţi în zona toracelui, şi un inel aflat în partea stângă a
bazinului.
Potrivit botaniştilor de la Muzeul Judeţean Argeş (dr. Valeriu Alcxiu, dr. Daniela Stancu), wora Ic
aceasta cale, floarea, care are c:inci petale, ar putea fi untişor (Ficaria verna) sau saschiu
(Vinca minor).
24

mulţumim şi pe
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Fig. 9. Mormântul 5,
inventar funerar:
inel,
argint, bumbi, sec. XVII

- Monedele sunt grosetto emişi la Raguza, una în 1627, iar cealaltă tot în
secolul al XVII-iea.
- Inel , sigilar, argint (13,40 gr„ 900 %), sec. XVII. Chaton-ul octogonal (16
mm x 9 mm) face corp comun cu veriga, care prezintă în partea de jos o protuberanţă .
Chaton-ul prezintă pe margine un chenar din puncte incizate, iar î1'Î câmp se află
numele „Iftem", realizat, cu litere chirilice, tot prin incizie. Monedele datând din
secolul al XVII-iea, ca şi inscripţia de pe chaton, ne îndeamnă să credem că cel
înmormântat ar putea fi Eftimie din Cepari. Piesă comună, lucrată, probabil, într-un
atelier local, inelul nu onorează pe un boier, care într-adevăr n-a deţinut dregătoriile
fratelui său Ivaşco, dar a fost şi el mare pitar.
Mormântul nr 17. Adult, conexiune anatomică, însă, fiind înmormântat în
afara bisericii Cepari I, picioarele i-au fost tăiate de la genunchi în jos de constructorii
bisericii Cepari 2. Ca inventar funerar avea un inel (Fig. l O) din argint (3,50 gr„ 500
%), care nu este o piesă deosebită.

Fig. I O. Mormântul 17, inel, argint, sec XVII-XVIII.
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Cercetlrile arheologice de salvare de la Cepari, prin stabilirea planului
bisericii Cepari I şi prin inventarul funerar găsit în monnintele din pronaos, au
îmbog!ţit cuno~tinţele noastre despre arhitectura ecleziastică din sec. al XVI-iea şi
despre boierimea română din această perioadă.
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„UNIUNI DINASTICE" ŞI PROIECTE MATRIMONIALE
ÎNTRE ŢĂRILE ROMANE ÎN A DOUA JUMĂTATE
A VEACULUI AL XVI-LEA
CLAUDIU NEAGOE

0

în a doua jumătate a veacului al XVI-iea noi tendinţe au marcat evoluţia
istoricll a Ţarii Româneşti. Pc plan intern, a fost vorba de un proces evident de
individuali:zare şi „feudalizarc" 1 a domniei: domnii Ţarii Româneşti erau stăpâni
absolup 2 şi legiuitori unici3 • Pe plan extern, asistăm la o accentuare a dependenţei faţă
de Înalta Poartll4 •
Una dintre schimblrile importante ale acestei epoci, a fost înlocuirea
vechilor „alianţe politico-militare"' cu „aliante sau uniuni dinastice"6 • Domnii nu s-au
mai mulţumit cu instalarea unui candidat fidel politicii lor, pe tronul ţarii vecine, şi s-au
gândit să-l ocupe ei înşişi sau, daci nu, un membru al familiei lor. Practica ocupării
celor două tronuri din Ţara Româneascll şi Moldova, de către membrii aceleiaşi familii
a fost frecventă în a doua jumătate a veacului al XVI-iea.
• Universitatea din Piteşti
1
Cf. V. Costachel, P. P. Panaitescu, A. Clll.BCu, VlaţafeudrJ//J in Ţara Romdneasc/J 11 Moldova (secolele
XIV-XVII), Bucureşti, 1957, p. 225-226. Aceasta „feudalizan:" a fost rezultatul achiziţiilor funciare tlcuto de
domni prin: confiscAri (vezi DIR. B. Ţara Rom4nea.fcd, veac. XVI, voi. li, p. 331, 332, 348), cumpArAri
(Ibidem, voi. IV, p. 24-25) sau moşteniri (vezi I. Donat, Domenivl domnesc in Ţara Romdnească sec.
XIV-XVI, Bucureşti, 1996, p. 194-206).
2
Aşa dupl cum reiese din relatarea lui Giovanni de Marini Poli, în ClJllJtorl strt'Jlnl de11pre ŢlJrlle Rom4ne,
voi. Ul, întocmit de Maria Holban, M. M. Alexandrcscu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucurqti,
1971, p. 250. Despre cAnnuirca absoluta a domnilor vezi şi: Jnslltuţil feudrJle din ŢlJrlle Rom4ne. Dicţionar,
coord. Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, Bucureşti, 1998, p. 170; iar mai nou Mihail M. Andreescu,
Puterea domniei tn Ţara Rom4neasclJ şi Moldova in secolele XIV-XVI, Bucureşti, 1999, p. 96. ln ceea ce
priveşte caracterul absolut al domniei, Mihail M. Andn:escu face urmatoarea distincţie: domnii Ţlrii
Rornlncşti ,,au dispus de mijloacele necesare pentru a-şi impune puterea şi vointa asupra supuşilor"(Jbldem,
P,· 98), ln schimb domnii Moldovei au 1mplrţit puterea „cu marii boieri şi Biserica"(/bldem).
I. Malei, Jaglm boleruc 1111UZeranltale otoman4, to „Rdl", 1979, nr. 5, p. 944.
• Vezi Bogdan Murgescu, /lltorle rom4ne0/lcd - Jatorle untversa/4 (600 - 1800), ed. rcvlzutll şi adllugita,
Bucureşti, 1999, p. 141-153.
'Vezi I. Toderaşcu, Unllai.a romdnea11ct'J medleva/4, Bucureşti, 1988, p. 151·210.
6
Vezi Şt. Andreescu, Re11111u110 Daclae, voi. 1, (Rclatiile politice dintre Ţara Romlneascl, Moldova şi
Transilvania tn rlstimpul 1526 • 1593), Bucureşti, 1980, p. 162-165; idem, Al/lance dlnasllques desprinces
de Valachie (XI,,- - XVf 11/ecle11), to ,,RESEE", XXIII (1982), nr. 4, p. 351-380; Rllzvan Theodorescu,
Ctvl/tzaţla rom4nl/or Intre medle11al şi modern. Orizontu/ Imaginii, 1500 - 1800, voi. l, Bucureşti, 1987, p. 810.
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între 1545 şi 1568, de familia
7
; prima era căsătorit! cu
8
domnul Ţării Româneşti, Mircea Ciobanul (1545-1552, 1553-1554, 1558-1559) , iar
cea de-a doua cu domnul Moldovei, Alexandru Lăpuşm:anu ( 1552-1561, 1564-1568)9.
Apoi, a fost rândul Mihneştilor să realizeze o astfel de „uniune", între 1574 şi 1591 10 •
La sfârşitul secolului al XVI-iea alte două familii au realizat „uniuni dinastice": cea a
lui Mihai Viteazul, între 1599 şi 1600 11 , şi cea a Movileştilor, între 1600 şi 1602 12 •
Fiecare pretendent, odată ajuns domn, va clluta să-şi consolideze poziţia
internă, prin· · stabilirea unor legllturi matrimoniale cu marile familii boiereşti
pământene 13 , şi mai ales să-şi sporească prestigiul pe plan extern, înrudindu-se cu
casele domnitoare vecine printr-un „import şi export de domniţe" 14 •
La 1561 vestita doamnl Chiajna, zis! „Mircioaia" 1 , o adevărată „Catherina
de Medici a Valahiei" 16, peţea pentru fiul ei, Petru cel Tânăr (1559-1568), pe frumoasa
Elena, fiica unui nobil ardelean, căpitanul Nicolae Cherepovici 17, o tânăr! de 18 ani
18
crescută şi educată la curtea Transilvaniei . Un an mai târziu, în 1562, doi boieri
moldoveni, Moţoc şi Avram din Bănila, veneau la curtea Ţării RomADeşti ca să
peţeascA, pentru domnul lor, Despot-vodă, pe una din fiicele Chiajnei, domniţa
Prima „uniune

dinastică"

a fost

realizată,

Muşatinilor prin fiicele lui Petru Rareş, Chiajna şi Ruxandra

C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, voi. I, Chişinau, 1991, p. 54.
' Ibidem, p. I OI. Fusese c:Asatoritll pri ma oara, în I 530, cu Vlad lnccatul. La acea vreme era cunoscuta cu
numele de Ana: cf. Şt. S. Gorovei, Miqatlnll, Chişinau, 1991, p. 84.
' C. Ganc, op. cit.
·
10
Vezi C. Rczachievici, Aceiaşi domnitori ln Moldava fi Ţara Rom4nea.sc4, tn „Ml", Xlll (1979), nr. 4, p.
10-14; Gh. David, jntdlul Ba&arab pe tronul M1J1atlnl/or-Petru Şchiopul, 1n ,,Mi", XVI (1982), nr. 7 şi 8, p.
9-12 şi 14-18; Şt. Andrcescu, Din nou despre prima cron/c6 a Ţ6ri/ Rom4neşll, în Istoria Rom4nilor:
cronicari, misionari, ctitori /sec. XV-XVII), Bucureşti, 1997, p. 21.
11
Vezi Şi. Ştefanescu, Mihai Viteazul - unificator de ţard, în „Ml", XIII (1979), nr. 3, p. 2-7; A. Pippidi,
Mihai Viteazu! sau complexitateafaptelor istorice, ln „Transilvania", Sibiu, 1980, nr. 8, p. 15.
12
Şt. Andreescu, Restitutio Daciae, p. 175.
11
Fetele lui Mircea Ciobanul s-au clsatorit cu boieri lnscmna1i, drcgatori de la curtea tatlllui lor: Stana s-a
cBsBtoril mai intai cu Barbu! din Pictroşani, apoi cu Ivan Norocea din Rlzvad (D. Plcşia, Mdn6stirea Dealu necropold domnea.rcd şi ceva despre frăm4nt6rllt1 Interne din Ţara Romdneasc6 în veacwl al XVI-iea, ln
„AV", IV (1972), tabelul D); Dobra s-a clsltorit cu boierul Barbu! (lbldem)\'·Anca, cu Neagoe banul
(Ibidem). Plltraşcu cel Bun se clsatorise cu Voica din Sl8tioarc (Ibidem, tabelul C), iar wmaşul sau, Petru
Cercel, se clsatorisc cu o anume Stana (Ibidem). Fiul lui Alexandru al U-lca Mircea, Mihnea al II-iea s-a
cAsatorit ln I 582 cu jupâniţa Neaga din Cislau (E. Hunnuzaki, Documenle privlloare la /Jtor/a ronuinllor,
voi. XIV/I, 191 S, doc. CXX:XV, p. 61). Verişoarele acestuia, fiicele doamnei Lucrez.ia, erau clsltorite cu
boieri însemnaţi de la curte: Bcnctta cu mareic clucer PArvu din Cioroiaşi, iar PAuna cu marele spltar Patru
din Luciani (C6/6torl strlflni de3J»'e Ţ6ri/e Romdne, p. 240). Alfi doi veri, copiii lui Miloş vodi, unchiul sau
dupl tatl, s-au cAsatorit şi ei la rlndul lor cu odrasle boiereşti: Vlad cu Velica, fiica lui Ivan Norocea din
Rlzvad (Ibidem, p. 226), iar Irina (Erina) cu marele clucer Albu Golcscu (N. Stoicescu, Dicţionar a/ marilor
dregtJtori din Ţara Rom4necuc6 şi Moldova, sec. XIV- XVII, Bucureşti, 1971, p. 62). Mihai Viteazul a fust
cAsltorit cu Stanca din lzvorani- Clfţuclcşti (D. Pleşia, art. cit.). Fiul sau, Nicolae PatraŞCu s-a clsltorit cu
Ancuţa, fiica marelui paharnic Şerban din Coiani (Ibidem). Surorile lui Nicolae au fost şi ele cllsAlorite cu
mari boieri: Florica cu Preda din Cepturoaia şi Orcci (Ibidem), iar Marula cu mareic clucer Socol din
Comateni (ibidem).
14
AI. Alexianu, Acest ev mediu ramdnesc, Bucureşti, 1973, p. 87.
11
Vezi C. Rezachievici, Cronologia cr/l/ciJ a domni/ordin Ţara Rom4neax6 ~i Moldova, a. 1324- 1881,
voi. I, Secolele XIV - XVI, Bucureşti, 2001, p. 250 şi 283.
16
Al. Alexianu, op. cit„ p. 115. .
17
C. Rezachicvici, op. cit„ p. 250.
"Al. Alexianu, op. cit„ p. 120.
1
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Dobra 19 • Această alianţă matrimonialii trebuia sA întAreascll legllturile dintre cei doi
domni, Petru-vodll şi Despot-vodă20 • Peţitorii domnului moldovean s-au întors la
Suceava, aducând acestuia promisiunile Chiajnei şi ale fiului ei, Petru cel Tânăr,
precum şi un dar din partea lor: „un inel de briliante şi portretul mireset'21 • A urmat,
apoi, solia munteanll a marelui vomic Radu Socot22, „cu daruri constdnd din doi cai şi
vqmdntul de mire de fir de aur, apoi dintr-o cuct!l cu pietre scumpe şi cu un sac de
bani de aur şi de argint ln valoare de 24. OOO de ducaţ,.. 23 • Data nunţii a fost fixată
pentru 15 august 1562, aceasta unnând a se face în acelaşi timp cu cea a lui Petru cel
Tinllr cu Elena Cherepovici24 . Dar, nu după mult! vreme logodna a fost ruptă de
Chiajna, care aflase, probabil, cil Despot Vodll urmllrea sA aducll pe tronul ŢArii
Româneşti pe un anume Dumitru (Demetrios)", presupus frate al său26 • Domnul
Moldovei - ne spune cronicarul Miron Costin - ,,st!l simeţiia să apuce domniia Ţărâi
Munteneşti de la Mircea VodiJ (in realitate de la Petru cel Tânt!Jr, s. n.) şi Ţara
Ardealului (. ..) dzicdnd ct!J i s-au pogorât den ceriu doauli cununi de aur' 21 •
Pentru că nu i-a mai fost trimis! mireasa, Despot V odă a atacat Ţara
Romineascll obţinând chiar o victorie, în urma ciocnirii cu oştile domnului muntean, la
20 octombrie 156221 • Demersurile principelui Ioan Sigismund Zâpolya al Transilvaniei
şi plângerile doamnei Cbiajna la Inalta Poartă, ii vor determina pe Despot Voci! să
renunţe la planurile sale de mllrire şi sll revină în Moldova211 • În aceste condiţii el va
căuta sA stabilească legllturi cu magnaţii poloni, în special legături matrimoniale,
urmând să se căslltoreascA cu fiica lui Martin Zborowski, castelan de Cracovia30 . Acest
proiect nu s-a finalizat ins! din cauza neînţelegerilor lui Despot cu magnaţii poloni3 1•
ln 1563, la curtea Ţarii Româneşti au avut loc evenimente importante. Mai
întâi a fost destlcutl căsătoria lui Petru cel Tânăr cu Elena Cherepovici, care la numai
S luni de la nuntll32 a născut o fetiţi pe nume Teodora, presu~usll a fi rodul iubirii dintre
frumoasa Elena şi un nobil cavaler de la curtea Transilvaniei 3 . Apoi, doamna Chiajna a

19

C. Gene, op. cit., p. 72.

°Cf. CiJ/iJtori striJini despre ŢiJrile Romdm1, voi. li, 1970, p. 142.
21

2

C. Gane, op. cit.
lhltkm. Acesta era. în lainA. iubitul domniţei Anca (Ana), o alta fiica a Chiajnei: cf. Al. Alexianu, op. cit.•
86-87.
v CiJldtorl striJinl despre ŢiJrile Rom4ne, p. 190-191.
24
lhldem, p. 191-192.
25
J. S. Pimensis, A. M. Gralianus, Viaţa lui Despot Vod/J. lstorlogrqfla ren<Jflerl/ despre romdnl, ed. bilingvi
de Traian Diaconescu, lll$i, 1998, p. 49.
26
Cf. C. Gene, op. cit., p. 72-73.
27
N. Costin, letopiseţu/ ŢiJril Moldowl de la zidire lumii pdM la 160 I, tn "Scrieri" [în continuare se va cita:
N. Costin, Letoplseţu/J, voi. I, Chqinlu, 1990, p. 246.
21
Adina Berciu - Drlghiccscu, O domnie umanlstlJ ln Moldova. Despot Vod/J, Bucureşti, 1980, p. 72. De
aceasta datll domnul Moldovei aducea un nou pretendent la tronul Ţllrii RomAneşti, pe Nicolae Basarab, fiul
lui Barbu Craiovescu: cf. Documente turce1t1 privind Istoria Romdnlel, voi. I, 1455 - 1774, întocmit de
Mustafa A. Mehmcd, Bucu~şti, 1976, doc. 53, p. 58.
29
Adina Berciu - Drllghicescu, op. cit., p. 73.
Jo Ibidem.
11
Cf. A. D. Xcnopol, Istoria romdnilor din Dacia tralaniJ, voi. III, ed. a IV-a, Bucureşti, 1988, p. 71.
u Care a avut loc la Sibiu, pe 22 august I 563: cf. C. Rczachievici, op. cit.
33
Vezi N. Iorga, Elena Cherepovlcl, doamna lui Petru-Vod/J Mircea al ŢiJrl/ Romt1ne1t1, în „RI", XVI
(1930), nr. 7-8, p. 154-157.
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descoperit un complot ·boieresc care avea drept scop înscăunarea pretendentului
Dumitru34 •
În aceeaşi vreme, în Moldova aveau loc schimbări importante. Boierii, în
frunte cu marele hatman Ştefan Tomşa îl omorau, la Suceava, pe Despot Vod!i3'. Tot
atunci, la graniţa moldo~polonă îşi făcea apariţia un nou pretendent: Dimitrie
Wisniowiecki 36, fiul Magdalenei Rareş şi al nobilului polon Ivan Wisniowieckî3 7 . În
aceste momente de cumpănă pentru Moldova, „domnul muntenescu gdndi ca să să,
ispitească să apuce ţara <Moldovei> să fie suptu ascultarea sa ... "38 , cu atât mai mult
cu cât „domnia Tomşei iaste neaşezată că steag de la împărăţie încă nu-i venise'M.
Deşi a ieşit învingător în urma ciocnirii cu domnul muntean, Ştefan Tomşa a fost nevoit
să fugă în Polonia, deoarece Alexandru Lăpuşneanu revenea în scaunul de domnie cu
ajutor turcesc 40 •
Evenimentul cel mai important al anului 1563 l-a constituit însă proiectul de
41
alianţă matrimonială, pus la cale de Chiajna, cu puternica familie a Cantacuzinilor :
una din fiicele Chiajnei, domniţa Marina, urma sll se căsătorească cu Ioan (Iane)
Cantacuzino42 , fratele lui Mihail Cantacuzino, vestitul „Şeitanoglu"43 , înalt demnitar al
Imperiului, „stăpânul tuturor salinelor din Imperiu, arendaşu/ numeroaselor vămi,
44
traficant de slujbe („.) proprietar de sate" , care va ajunge, folosindu-se de protecţia
şi sprijinul marelui vizir Mehmed SOkOllU Paşa4~. să numească sau să mazilească, după
bunul său plac, patriarhi şi domni46 . Nunta a avut loc la sfârşitul anului 1563 sau, mai
sigur, pe la începutul anului 156447 • Mirii au pornit spre Istanbul, dar, când aceştia se
48
aflau „într-o vale din apropiere de satul numit Samoran (?), din cazaua Hezargrad' ,
câţiva dregători şi slujitori domnefti au venit pe neaşteptate şi au răpit-o pe Marina,
împreună „cu toate lucrurile sa/e" 4 şi chiar cu o parte din darurile mirelui' 0 •
1
~ AL Alexianu, op. cit., p. 119. Acest pretendent, pe nume Dumitru, a fost prins de Alexandru Upuşneanu,
revenit pe scaunul Moldovei, şi trimis Chi11jnei, cumnata sa, care 1-a dai pe mâna clllllului: J. S. Pimensis, A.
M. Gr11tienus, op. cit, p. 89.
1
' Gr. Ureche, Letopiseţul ŢIJril Moldovei de cdnd s-au desclJlecat ţara şi de cursul anilor şi de vila/a
domnilor carea scrie de la Dragoş-vod4 pdnlJ la Aron-vodlJ (I 359 - 1595), în letopiseţul Ţ(Jr/i Moldovei.
Grigore Ureche. Miron Coslin. Ion Neculce [în continuare se va cita: Gr. Ureche, Letopiseţul], îngr. textelor,
~os ar şi indici de Tatiana Cel ac, Chişinllu, 1990, p. 97.
Ibidem, p. 95-96.
11
A. O. Xenopol, op. cit., p. 114, nota 41.
111
Gr. Ureche, Letopiseţul, p. 98.

19

Ibidem.
Şt. S. Gorovei, op. cit., p. 104. Ajuns ln Moldova, Lapuşneanu ,JIU aşedzat pace de toate pllrtile şi au grijit
aşedzare tftrâi" (N. Costin, Letopiseţu/, p. 232) pinii la S mai 1564, când a murit şi a fost inmormintat în
ctitoria sa, mllnllstirea Slatina (N. Iorga, Istoria românilor in chipuri şi icoane, Bucureşti, 1992, p. 47).
41
Apud O. Russo, Studii istorice grecO-romdne. Opere postume, cd. Ariadna Camariano şi Nestor
Camariano, sub îngrijirea lui C. C. Giurcscu, Tom. 1, Bucureşti, 1939, p. 39.
42
Ibidem, p. 38.
43
Ibidem.
44
Fernand Braudel, Mediterana şi lumea mediteranean(J în epoca lui Filip al II-iea, voi. III, Bucureşti, 1986,

40

f.·5 359.

Ion M. Cantacuzino, O mie de ani în Balcani. O cronlclJ a Cantacuzlnilor in vdltoarea secolelor,
1996, p. 111.
46
Cf O. Russo, op. cit.
"Cf C. Rezachievici, op. cit.
•• Documente turceşti privind istoria Romdniei, doc. 60, p. 66.
Bucureşti,

49

Ibidem.
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Jigniţi şi mâniaţi de această faptă, Cantacuzinii s-au plâns maritului sultan,
care la 14 noiembrie 1564 avea sA porunceascll. lui Petru cel Tlnăr să-şi trimită cât mai
grabnic sora la Înalta PoartA „cu toati:i zestrea ei şi cu lucrurile jefuite"". Numai ca,
abila doamnă Chiajna a ştiut cum să facă în aşa fel încât să nu îndeplinească porunca
sultanului, ba chiar să asigure, în continuare, tronul fiului ei, cu ajutorul pungilor cu
galbeni date favoritelor sultanului, Nurbani evreica şi Safllrgi veneţiana' 2 • Cantacuzinii
n-au renunţat însll. şi au început a unelti la Poartă împotriva acesteia. Abia în 1568 ei au
3
reuşit să obţină de la sultan mazilirea lui Petru cel Tânăr' şi exilarea lui, a Chiajnei şi a
54
întregii familii, la Konya, în Asia Mică . Pe tronul Ţării Române~ti avea sli urce
pretendentul AlexandrJ II Mircea", din familia Mihneştilor 6 , protejat al
Cantacuzinilor7 • Acesta beneficiase de un sprijin financiar substan~al din partea
familiei Salvaresso din Pera58 şi a mai multor greci de la Constantinopol' .
Tot în acea vreme, pe tronul Moldovei urca Bogdan Llpuşneanu (15681572)60. Chiar de la începutul domniei, acesta a căutat să-şi consolideze puterea printro politici de alianţe matrimoniale cu magnaţii poloni, hotărând în acest scop să-şi
61
mărite surorile, una cu Gaşpar Paniewski, fiul starostelui din Zydaczow , iar alta cu
62
Cristofor Zborowski, fratele voievodului de Cracovia , el însuşi ajungfi.nd s-o peţească
pe fiica lui Jan Tarlo, stegarul de Liov63 . Opoziţia boierimii moldovene şi neînţelegerile
cu magnaţii poloni aveau să-i zădărnicească planurile64 • Mai mult, din cauza acestei
politici de apropiere faţa de poloni Bogdan Upuşneanu s-a văzut nevoit să-şi

su D. Russo, op. cit., p. 40; C. Ganc, op. cit., p. 74-75. Se pare ca doamna Chiajna se rllzg8ndise, ne vr8nd sll.şi nenoroceascl fiica, mll.ritAnd-o cu „un bltr4n nevolnic tn vArstl de peste 50 de anil"(lon M. Cantllcuzino,
op. cit., p. 133). Recent s-a aril.tal ci!. vArsta lui Ioan (Jane) a fost mult exagerata (Cf. C. Rczachievici, op. cit.).
ln acest episod a fost, se pare, implicat 'i patriarhul de le Constantinopol, loasaf Paleologu!, al cll.rui nepot,
Stamate Pelcologul, s-a clsll.torit foarte cur8nd cu Marina (ibidem).
1
' Documente turceşti privind istoria Rom4nie.
Sl Cf. C. Oanc, op. cil„ p. 71.
1
' N. Iorga, Bizanţ du~ Bizanţ, trad. dupll. ed. ftanceza de Liliana lorga-Pippidi, Bucureşti, 1972, p. 114.
"Vezi C. Rczachievici, op. cit., p. 253.
"Ibidem, p. 2SS.
56
Era tiui lui Mircea „Pribeagul" şi nepotul lui Mihnea cel Rllu: DIR, 8, Ţara Romdnea.sctJ, veac. XVI, voi.
III, p. 380-381.
" Cf. Gh. David, Un precursor al unllllţli de .stat a romdnllor: AlexandrM li Mir~a. in „Ml", XXlll ( 1989),
nr. 2, p. 10. Ion M. Cantacuzino arata cil Intre Alexandru D Mircea şi Cantacuzini exista şi o legii.tura de
rudenie. Sora acestuia, Marina (Maria), se cll.slltorise cu Mihail Cantacuzino (Ion M. Cantacuzino, op. cit. , p.
l lS}.
" Alexandru li Mircea se cll.satorise cu Ecaterina Salvaresso. Familia acesteia ia asigurat tronul din punct de
vedere financiar: vezi N. Ghinea, La familie de la prlncesse Catherlne Salvareasa. Contrlbution a la
connala.sance des r~lations roumano-/taltinnea, în „RRH", XXII (1983), nr. 4, p. 391-399.
" C. Gane, op. cil., p. 92. Oh. David, art. cit. Unii dintre aceştia au venit alll.turi de noul domn în Ţara
Rom8neascll: vezi Claudiu Neagoe, Grecii ln Ţara Romdneascc'i ma douajumlJtale a veacului al XVI-iea, în
„Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brll.tianu»", 1-11 (1998-1999}, CAmpulung Muscel, 2000, p. 6.
Cu ajutorul creditorilor de la Stanbul, Alexandru li Mircea va reuşi sl obţinll, în 1574, de la Înalta Poartll.,
tronul Moldovei, pentru ftatele sllu Petru Şchiopul (Gh. David, Petru Şchtopu/(1574-1577, 1578-1579, 1582159), Bucureşti, 1984, p. 29). cllslllorit cu Marie Amirali, membrii. a unei familii influente din Pera (C. Gane,
~·cil.}.

Vezi C. Rezachievici, op. cit., p. 694.
A. D. Xenopol, op. cit., p. 76.
63
/bidem.
63
/bidem.
'"Ibidem.
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părăsească tronul 65 • Doi ani mai târziu, în 1574, după ce şi-a pierdut tronul în favoarea
lui Ioan-vodă „Anneanul"66 , îl vom găsi pe Bogdan pribeag în Rusia, unde el căuta

protecţie şi ajutor pentru redobândirea domniei •
Între 1574 şi 1577 Mihneştii, Alexandru II Mircea, domnul Ţării Româneşti,
şi Petru Şchiopul, domnul Moldovei, au realizat o „uniune dinastic1" 68 • La 1577
această „uniune" a fost întreruptă de efemerele do1TU1ii ale fraţilor Potcoavă (157770
1578)69 şi a lui Iancu Sasul (1580-1582) , în Moldova, şi de domnia lui PetrU Cerecel
71
(1583-1585) , în Ţara Românească. Apoi, între 1585 şi 1591 „uniunea dinastică" este
reflcută de Petru Şchiopul şi nepotul său, Mihnea al II-iea. în vederea consolidării ei,
cei doi aveau să se întâlnească la 15 august 1586 în satul Bogdăneşti, pe Prut:
„impreunatu-s-au Petru-vodli cu nepotu-sliu, Mihnea-vodă, domnul muntenescu,
feciorul lui Alixandru-vodli, la satu la Bogdăneştii pre Prut, amândoi cu curte multli şi
cu gloate mari şi s~au ospiitat împreună în mare cinste"72 • Un an mai târziu, la 20 iunie
1587, cei doi domni s-au reîntâlnit la Tecuci, la nunta rudei lor, Vlad, fiul lui
73
Miloş-vodă, cu Velica , fiica lui Ivan Norocea din Răzvad, fost mare logofăt al Ţării
74
Româneşti •
Mazilit din domnie, în 1591, Mihnea al Ii-lea a ajuns să se turcească,
devenind astfel un renegat". Unchiul său, Petru Şchiopul, ne vrând a lua „blestemul
ţării asuRra sa" 76 , în urma impunerii de noi biruri, pentru satisfacerea cererilor repetate
ale Porţii77 , a hotărât sll pribegeascll, cu toat.11 familia sa,~ Germania78 •
După efemerele domnii ale lui Ştefan Surdul79
Alexandru cel Rău 80 , pe
1
tronul Ţării Româneşti a urcat Mihai, fostul ban al Olteniei , care „îşi trligea originea
67

li

65

Vezi C. Rczachievici, op. cit., p. 696.
Or. Ureche, letopiseţul, p. I OI.
Bogdan Upuşneanu a pe\it mai întâi pe fiica lui Simion de Rostov, apoi pe fiica lui „Teodor, ducele
Miscislaviensis", ruda ţarului Ivan cel Groaznic: A. D. Xenopol, op. cit, p. 81.
61
Vezi C. Rezachievici, Aceiaşi domnitori în Moldova şi Ţara RomâneaJcă, in „Ml", XIII (1979), nr. 4,
p. 10-14.
69
Vezi Oh. David, op. cit„ p. 70-105; Şt. S. Oorovei, op. cil„ p. 119.
70
Acesta fusese sprijinit la Poartll de familia sotiei sale, Maria Paleologu, ş1 de doamna Chiajna ,,Mircioaia":
C. Oanc, op. cit„ p. 102.
11
Între septembrie I 584 şi iunie 1585, Petru Cercel a purtat tratative cu principele Ştefan B4thory, pentru
lnchcierea unei duble alianţe matrimoniale: fiul domnului muntean, Marco, unna sa se cAsltoreasca cu fiica
unui nobil de la curtea Transnvaniei, Drusina Bogathi (Şt. Pascu, Petru Cercel şi Ţara RomdneasclJ la
Jfdrşltul secolului XVI, Sibiu, 1944, p. 41!), iar Petru Cerccel unna sa ia in cAsatoric pe sora lui Sigismund
Băthory (vezi Cristian Luca, Petru Cercel- un domn umanlJt în Ţara Romdneasc:ă, Bucureşti, 2000, p. 8586).
12
Or. Ureche, letoplseţul, p. 114.
71
ClJlătorl străini despre Ţllrile Romdne, voi. III, p. 226; vezi despre acest eveniment şi N. Iorga, Un pact de
familie şi o nuntt'J domMasct'J la 1587. ln ,,AARMSI", s. Ill, t. XII (1931), p. 27-31. Aşa dupa cum arata
cronicarul, la Tecuci s-a flcut petrecere marc cu ,,mu/tlJ chelt1ual1J şljocurf': Or. Ureche, Letopiseţul, p. 11 S.
"N. Stoiccscu, op. cit„ p. 66.
" Cf. N, Iorga, Renegaţi în trecutul ţerilor noa.rtre şi al neamului românesc, tn ,,AARMSI", s. lll, I. XXXVI
(1914), p. 2.
10
Or. Ureche, Letopiseţul, p. 116.
"Vezi C. Rczachievici, Cronologia cr/t/clJ a domnilor din Ţara Românească 11 Moldova. a. 1324 - 1881,
voi. I, Secolele XIV - XVI, p. 740-74 I.
71
N. Iorga, Istoria romdnllor, voi. V, Vitejii, ed. a 11-a, Bucureşti, 1998, p. 229-230.
79
Vezi C. Rezachievici, op. cit„ p. 309-311. Era fiul lui lon-vodll cel Viteaz: DIR. B. Ţara RomdneasclJ,
veac. XVI, voi. VI, p. 9.
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din neamul lui Pătrcqcu Vodlt' 82, el fiind sprijinit de rudele sale Ianc şi Andronic
Cantacuzino83 , primul fiind „om inţelept şipriceput'84 şi cu mare trecere la Poarta85 .
Odată ajuns domn, Mihai-vod! a cllutat sll-şi consolideze poziţia, atât pe
plan extern cât şi plan intern, printr-o politicll diplomatici şi militară activi, care a fost
dublatll de acel sistem de alianţe matrimoniale, specific epocii 86 • Astfel, în iama anului
1596, cu ocazia vizitei la Alba Iulia, în vederea stabilirii unor viitoare acţiuni
antiotomane 87, Mihai Viteazul şi principele Sigismund Băthory au stabilit un proiect de
alianţa matrimonialll: ,feciorul lui Mihai Vodă să ia în căsătorie pe sora mai micli a lui
Iojica, ori dimpotrivă fratele mai mic a lui Iojica să ia pe fata lui Mihai Vodlt' 88 • La
acea vreme, cancelarul Ştefan lojica (Josica) era cel mai influent personaj de la curtea
Transilvaniei89 • Mai târziu, la 1598, în condiţiile instabilităţii principelui Sigismund
Bâthory, Mihai Viteazul a recurs la tratative cu Habsburgii, urmărind şi realizarea unei
alianţe matrimoniale cu aceştia: Nicolae Pătraşcu să se căsătoreascll cu fiica ducelui de
Prusia, iar Florica sll se căsătoreascll cu însuşi Rudolf al II-lea00 • Apoi, în 1599, la
scurta vreme de la cucerirea Transilvaniei, Mihai Viteazul a căutat sll stabilească, prin
intermediul lui Ioan Muraltus, o alianţă matrimonială şi cu Movileştii din Moldova:
Nicolae Pătraşcu urma sll se cllslltoreascll cu una din fiicele lui Ieremia Movilll91 , iar
Florica cu fostul principe al Transilvaniei, Sigismund Băthory, pribeag la curtea
Moldovei92 • Domnul Moldovei însl a refuzat propunerea lui Mihai Viteazul, el dorind
sll aducă ~e fratele său, Simeon Movili, cu ajutorul Poloniei, la tronul Ţării
RomAneşti 9 .
În vara anului 1600, Mihai Viteazul avea să uneascll cele trei ţ!ri romaneşti
sub sceptrul său, el reuşind astfel „sll depăşească forma tradiţională a alianţei politico-
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Vezi C. Remchievici, op. cit., p. 312-317.
N. Stoiccscu, op. cil., p. 70.
12
Apud Ioachim CrAciun, Cronicarul SzamoskiJzy şi insemniJrlle Iul privitoare la romdni, 1566-1608, Cluj,
1928, p. 53.
13
Vezi C. Rezachievici, op. cil., p. 320-321.
"'Ioachim Craciun, op. cil„ p. 77.
"Cf. N. Stoicescu, op. cit„ p. 64.
16
Al. Alel<ianu, op. cit., p. 87.
97
Manole Neagoe, Mihai Viteazul, Bucureşti, 1994, p. 123-125.
11
Ioachim Crlciun, op. cit., p. 109.
19
La 1597, cAnd principele Sigismund Bathory tlcea cunoscuta intenţia sa de a plrlsi tronul, în favoarea
imperialilor, cancelarul Josica avea sA nutreascA gAnduri de mlrire (CiJllJtori atrdlnl despre Ţdrlle Romdne, p.
471-472). El se bucura şi de sprijinul lui Mihai Viteazul (E. Hurmuzaki, Documente, voi. XII, p. 362). S-a
vorbit chiar de intentia cancelarului Josica de a da tronul Transilvaniei domnului muntean (Manole Neagoe,
Problema unitiJţll ŢiJr//or Romdne in sec. XVI, ln „RA", 1975, nr. 4, p. 438; Damian Todiţa, P1Jtr04c11 cel
T6n1Jr,f/11l Iul Mihai Viteazul, Bucureşti, 1982, p. 29).
"°Ibidem, p. 37.
Yt Ibidem, p. S5.
11

112

Ilie Corfus, Documente privitoare la Istoria Romdniel culese din arhivele polone. Secolul al XVI-iea,

Bucureşti,

1979, p. 401.
Se pare ci şi o parte a boierimii muntene dorea acest lucru: vezi N. Iorga, Scrisori de boieri. Scrisori de
domni, ed. Rul<andra Mihlill, Bucureşti, 1999, doc. XXVIII, p. 42. Refuzul domnului moldovean, intrigile
acestuia la Poartl (Şt. Andreescu, Restitui/o Daclae, voi. li, Relaţiile politia dintre Ţara RomdneasclJ,
Moldova şi Trarullvan/o ln rdstlmpu/ 1601-16j9, Bucureşti, 1989, p. 12) şi protectia acordatll unor boieri
munteni pribegi (N. Iorga, op. cit.) l-au determinat pe Mihai Viteazul sa puni stapAnire pe Moldova, aşa cum
flcuse cu Transilvania, prin forţa annelo1.
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militare" 94 a acestora. Condiţiile externe şi interne nefavorabile, însă, au tlcut ca
aceasta „unire" sau „uniune" 95 să se destrame foarte curând.
lată, ~r, că în a doua jumltate a secolului al XVI-lea vechiul principiu
97
dinastic decade , ajungându-se, totodată, la un „echilibru între domnie şi boieri" ,
98
pentru ca în veacul următor sll se instaureze o „domnie a st1rilor" •
La sflrşitul veacului al XVl-lea şi începutul veacului al XVII-lea, când
Moldova şi Ţara Româncascll au format o „uniune dinastică" sub conducerea
Movileştilor ( 1600-1602)99, se va afirma tot mai mult ideea „unităţii etnice" a
muntenilor şi moldovenilor 100, idee ce va fi argumentată şi dezvoltatl de către
cronicarii secolului al XVII-iea.

~ Şt Ştetlnescu, Mihai Viteazul. intre 11Republlca chri.Jtiana1111 monarhia absolutlJ, în „Pqini transilvane",
Cluj, 1994, p. 87.
" În realitate a fost vorba tot de o „uniune dinastici": Mihai Viteazul domnea peste Transilvania, fiul slu,
Nicolae Pltraşcu, peste Ţara RomAncascl (vezi Damian Todiţa, op. cil„ p. 39-40), iar nepotul slu, Marco
Cercel, peste Moldova (Cronicari munteni, voi. I, ed. M. Gregorian, Bucureşti, 1961, p. 137).
116
Cf. P. P. Panaitescu, De ce au/ost Ţara Româneasc4 fi Moldova ţdrl separate?, ln lnlerpretlJrl romaneşti,
1994, p. IOS.
97
Mihail M. Andreescu, op. cit„ p. I SS.
91
Vezi Gh. I. Brltianu, [ifatul domnesc şi Adu111Jrea .st/Jr/lor ln Principatele Române, Bucureşti, l 99S, p. 8190.
119
Şt. Andrcescu, op. cit.
100
Vezi N. Iorga, op. cil.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

MOŞIILE MĂNĂSTIRII RÂNCĂCIOV, JUDEŢUL ARGEŞ
MARIUS PĂDURARU•
Situatl în comuna Cllineşti, în satul al clrui nume îl poartl - Rinclciov, şi
datând de la jumltatca secolului al XIX-iea, biserica mll.nlstirii ce alta datA mcea parte
dintr-un amplu ansamblu monahal, este singurul edificiu care se mai plstreazl astlzi.
Datorit! faptului ci nu a fost una dintre cele mai impozante mll.nllstiri ale ţării,
Rânclciovul n-a fost decât tangenţial tratata în istoriografie , deşi se poate lluda cu o
istorie palpabili de peste I 50 de ani, la care se adaugi una certificată arheologic şi
documentar de aproximativ 450 de ani, deci în total şase secole de existenţă.
Prima atestare documentari a mll.nlstirii o constituie un hrisov emis de
cancelaria lui Radu cel Mare ( 1495-1508), la 19 iulie 14982, prin care domnitorul îi
întărea ocinele lui Albu şi C4rstian din satul Cârstieni, precum şi alte bunuri pe care i
le dăruise Vlad Cllug!rul (1481, 1482-1495). Nu se cunoaşte din picate cine a ctitorito şi când. Singurul lucru cert este ci exista pe vremea domniei lui Vlad C!Uug!ru1 3 .
Acestui locaş, din lemn, datat în secolul al XV-lea4, i-a urmat un altul din cărămida,
ctitorit de clpitanul de pllhlmicei Arsenie Şoimul şi de soţia sa Ana între l O iunie
1647-27 septembrie 1648, fapt consemnat în pisania slpatl în piatra de Albeşti ce se
• Piteşti
1
Mlnlstirca nu a flcut obiectul dcclt unor putinc studii serioase, cele mai multe de data recenta, necxisllnd
inel o monografic publicata a acesteia. Dintre studiile dedicate locaşului cele mai importante sunt:
C. Rldulescu-Codin, Via/Q lui Arsenie CIJp//anul care se dlJ ca fntemeietorul Mtln/Jst/r// Rdnc1kiov din 7161
(1653) oct. IO, ln .,Prietenul nostru", anul IX, Priboieni, 192S; C. I. Popescu, Mtln/Jstirea RJJncăciov, în anul
„Biserica Ortodoxa RomAnl" (ln continuare se va cita „BOR"). LV, 1937, nr. S-6 (mai-iunie), p. 311 ·328, cu
un extras de 20 de pagi'!i tiplrit la Editura Seminllflllui de Istoria Bisericii Romlne, de la Facultatea de
Teologie din Bucureşti. Lucrarea 1ntrcagl se afli în manuscris la Institutul Teologic din Bucureşti, av4nd cota
120911937; Constantin Dinu, Ctitorii mtlniJstlrll Rdm;iJctov. Boierii Vlddenl, Bucureşti, 1943, tezl de licen1a
la Facultatea de Istoric - Universilatca Bucu~ti; Spiridon Cristocea, Arsenie Şoimul, ctitorul celei de a doua
biserici de la Mtlntlstlrea RdnclJclov - Arge1, ln ,,Lumini Lini", anul IV, nr. I, (XVI), Piteşti, 1994, p. 9;
Idem, Aspecte ale luptei sociale pe domeniul Mtl1112stirii Rdnctlc/ov, ln „Studii şi Comuniclri. Muzeul
Judctean Argeş. Seria Istorie", 1969; Idem, Noi date despre Mdnăstlrea IMncdclov, ln „Glasul Bisericii" (în
continuare se va cita „OB"), nr. 1-3 (ianuarie-martie), 1982; Idem, O catagrqfle lnedlttl a Mtlnăst/r//
RdnclJclov din anMI 1817, ln „GB", anul XXXVII, nr. 5-6 (mai-iunie), 1987; Idem, O catagrqfie necunoscutd
a biserici/or 11 sluji/or/lor din judeţul Muscel la 1832, 1n „GB", nr. 7-8 (iulie-august), 1974; Spiridon
Cristocea, R. Maschio, Rezulta/ul cercettlrllor arheolog/ce de la biserica fostei măntlstlrl Rdncăciov,judeţu/
Arge1, în „Revista Monumentelor Istorice'', nr. 1-2, 1993-1994.
2
D.R.H„ B, voi. I, doc. 28S, p. 463-46S.
3
Pentru detalii vezi studiul nostru ln curs de publicare Evoluţia mtln/Jsl/ril R4ncdc/ov - Argeş de /afundare
pdn4 ln prezent, tn curs de publicare.
' Spiridon Cristocea, R. Maschio, op. cil., p. 176.
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păstrează şi astăzi. Ea a supravieţuit până la 1845, când a început ridicarea locaşului
existent şi astăzi, finalizat în l 845.
'
Din 1498 avuţia mănăstirii s-a extins şi a constat în rumâni, ţigani, sate şi părţi
de sate, moşii, vii, mori, livezi, cârciumi, case, vite, stupi etc. Grupate pe categorii,
·
bunurile amintite permit o evaluare generală a valorii lor.
Între aceste categorii de bunuri, moşiile, acordate în special de ctitori, au
constituit una dintre cele mai importante surse de existenţă ale mănăstirii. În afară de ce
i-au lăsat ctitorii, mănăstirea a mai stăpânit şi alte moşii, pe care le-a obţinut prin
donaţii , cumpărare sau schimb. Moşiile mănăstirii Râncă'ciov nu au fost foarte
numeroase. Totuşi ; acelea pe care le-a stăpânit mănăstirea au fost mari, formate din mai
multe trupuri.

Fig. 1. Biserica Mănăstirii Râncăciov, ctitorită de egumenul
David Râncăcioveanul, aşa cum arată ea astăzi. Vedere din sud-est.

Pierderea unor hrisoave domneşti, ce întăreau stăpânirea Râncăciovului asupra
unora dintre moşii, a dus în mod inevitabil şi la pierderea acestora5 .
Potrivit documentelor studiate .în Arhivele .Naţionale Istorice Centrale,
mănăstirea a stăpânit în mod sigur paisprezece moşii. În ceea ce priveşte prezentarea
acestora, s-a ţinut cont de ordinea alfabetică, şi nu de judeţul în care se aflalJ:
I. Moşia Boldeşti. Situată în prezent în judeţul Buzău, iar în evul mediu în
judeţul Săcueni, era o moşie mare, danie a ctitorului Arsenie Şoimul 6 , cu o suprafaţă de
circa 536 ha, ce includea şi un lac de 8 ha7• Cel de al doilea ctitor al mănăstirii îi lăsa
acesteia prin diată „„ .partea mea şi partea frăţine-mieu, <a> lui ~ăudat comisul, de
1
Pr. Constantin I. Popescu, Măndstlrea Rdncăciov, în „BOR", LV, nr. 5-6, 1937, p. 326.
'' Diala lui Arsenie Şoimul din I() octombrie 1652: Arhivele Naţionale Centrale (în continuare ANC), Fond
.
M-rea Râncăciov, 111.
7
B. Iorgulescu, Dicţionar geografic al judeţului Buzău, Bucureşti , 1892, p. 50.
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moşie

de la Boldefti, iar heleşteul de la Boldlşti să-l împarţă ma.<na>stirea în doao cu
frati-mieu Stepan" . Aceasta. moşie a schimbat-o mănăstirea la 30 aprilie I 705, egumen
fiind atunci Onofrie, cu partea de moşie a biv vei spătarului Mihai Cantacuzino din
Poenari9, ce avea „după 6 rumâni dealniţe 9 şi mai având şi cumpărători de la un Sima
negutatoriu moşie de galbeni I 00" 10 • În schimbul Boldeştilor, mănl1stirea ar fi trebuit să
primească cele 9 delniţe ale rumânilor şi încă 13 delniţe cumpărate de spătar de la
negustorul Siina, deci în total, 22 delniţe 11 • Schimbul era recunoscut douăzeci de ani
mai târziu, în vremea egumenului Paisie, şi de uimaşul spătarului, biv vei comisul
12
Mihai Cantacuzino • Numai că, în 1729, când domn al Ţării Româneşti era Nicolae
Alexandru Mavrocordat ( 1715-17 I 6, 1719-1730) „sculându-se moşnenii din Poienari şi
alegându-şi părţile lor de moşie de cătră moşia Râncăciovului cu 12 boiari hotarnici au
rămas mănăstirii numai 9 dealniţe de moşie" 13 • Prin urmare, domnitorul, mitropolitul
Daniel şi Divanul au hotărât ca moşia Boldeşti să revină mănăstirii, iar aceasta să
înapoieze biv vei spătarul Mihai Cantacuzino cele 9 delniţe din moşia Poenari 14 .
Schimbul s-a tlcut, dar clironomii spătarului Mihai, n-au respectat hotărârea domniei,
ceea ce-l determina pe egumenul Paisie să se adreseze domnitorului Grigorie II Ghica
(1733-1735, 1748-1752), care decidea la 8 mai 1735: „să ţie sflnta mănăstire
Râncăciovul moşia Boldeşti cu pace, şi ce ar fi luat clironomii lui Mihai spătar de pă
acea moşie să aibă a da îndărăt, dupre cum după leage au fost judecat şi au fost
îndreptat, într-alt chip să nu fie" 1s. Tot în Boldeşti, lângă moşia mănăstirii, aveau moşii
biv vei paharnicul Toma Creţulescul şi Frangulea 16 • La 1817 avea un venit de 300
17
taleri •
18
2. Moşia Brătuleşti. Situată în fostul judeţ Muscel , profitul cel mai mare al
acestei moşii îl aduceau viile de la care mănăstirea lua otaştină 19 • Se învecinează cu
satul Cârstieni pe care era aşezată mănăstirea20 . Hotarele ei au fost călcate în mai multe
rânduri, determinând procese lungi. La 20 septembrie 1761, moşia era păgubită de
dijma de către „sărdAreasa Stanca Clllineasca şi Micul Călinescu", fapt pentru care
egumenul Isaia se plângea domnitorului Constantin Mavrocordat2 1• Acesta hotăra ca
diferendul să fie rezolvat de ispravnicul judeţului, iar în caz contrar chema părţile să se
întlţişeze la divan22 . Pe moşia Brătuleşti se găsea via de Ia Gorgani, lăsată de călugărul
Stepan, de unde lua vinărici mănăstirea Câmpulung23 •
1

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (in continuare se va cita ANIC), Fond M-rea RânclJciov, VI; ms. 292,

f. 1-3.
9

lbidtm, XII.
Ibidem, IX/IO; ms. 292, f 45.
11
Ibidem, IX/3; msse. 292. f. 40-41, 294, f 4.
12
Ibidem, X/2; ms. 292, f. 45; zapisul din 8 mai 1725.
11
Ibidem, X/3.
14
Ibidem.
15
Ibidem, X/4.
16
ANIC, Fond Mitropolia Ţdrli Româneşti (ln continuare se va cita MŢR), CCCIV/2; 11; 14.
17
Spiridon CrislOcca., O catagrafie inedillJ ... , p. 646.
11
Toate moşiile mAnllstirii RAnclciov aflate tn fostul judeJ Muscel, se gllsesc acum tn judeţul Argeş.
19
ANIC, Fond M-rea RdnclJclov, llV3.
20
Azi mAnlstirea se aflA în satul RAncAciov, vecin cu satul CAntieni.
11
ANIC, Fond M-rea Riincdclov, 11112.
22
Ibidem.
21
Ibidem, IIVI; ms. 292, f. 7.
10
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Nu mai este menţionat! în catagrafia de la 1817, fiind probabil vânduta de
între timp.
3. Moşia Caca/eţii de Rovinli. Aşe:zată în fostul judeţ Vlaşca, a fost făcută
danie mănăstirii de logofătul Tudor Rltescu. Nu s-a păstrat actul de danie, dar în
schimb se pll.strează zapisele prin care logofătul a cumpărat-o de la slltenii Muşat,
Datco, Bogoslov şi Drllgan. De la primul, logofătul a cumpărat la 28 februarie 1686,
206 stânjeni pentru 13,5 taleri 24 , iar de la al doilea în aceeaşi zi, 5 stânjeni pentru suma
de 10 taleri2s. Călugllrul Bogoslov i-a vândut logofătului la 24 aprilie 1687, un loc mic,
pentru 3 taleri 26 , iar Drăgan „sni Sârbu ot Cacaleţi" cinci locuri din partea lui de moşie
pentru suma de „bani gata taleri I O". Nu se precizează suprafa.}8 acestor locuri, se
specificii. doar pentru unul, cil era „cât o zi şi jumătate de ar!turll" 2 • Ultima vânzare era
întllrită prin zapisul din 20 martie 1691 21 • La 18 I 7, era moşia, care aducea mlinllstirii
cel mai mic venit: 15 taleri 29 .
0
4. Moşia CdrstiemJ . Mai târziu s-a numit Rânc6ciov, de la pârâul din zonă, de
31
la care vine şi numele mll.năstirii . Situat! în fostul judeţ Muscel şi fonnatll mai mult
din pădure, pe aceasta se află aşezata mănăstirea, fiind atestat! pentru prima dat!
documentar de hrisowl lui Radu cel Mare (1495-1508)32 . Mare parte din aceastA moşie
a fost cwnpAratll de Luca vistierul şi de nepotul său Şerban de la megieşii din
Cârstieni3 3• Vistierul Luca şi jupâneasa Nasta CArstianca vor adăuga la trupul de moşie
deţinut de mAnAstire la 1498 daniile lor. Dacă despre prima reiese din documente că
4
3
avea o lungime de 540 stânjeni3 , despre a doua nu se ştie cât măsura s. Pentru donaţia
făcutll. de jupâneasa Nasta Cârstianaca, egumenul Neofit Râncoviceanul a awt
„pricină" cu moşnenii din Cârstiani 36 •
Logofătul Tudor Rătescu, cel care a donat mănăstirii moşia Cacaleţii de
Rovină, a deţinut şi el moşii în satul Cârstiani. Pe acestea le-a cumplrat la 9 august
37
1691 de la Stoica, fiul lui Oprea din Cârstiani, pentru 8 taleri , şi de la Stanca, fata lui
Stan GAnjăscu din Cllrstiani, care dădea logofltului Tudor Rlltescu, pentru o datorie a
8
tatAlui său de 67 ughi, toatl partea ei de moşie din acest sat3 . În 1817 moşia aducea
9
mănăstirii cel mai mare venit, 2200 taleri3 .
5. Satul Dobroeşti'0. A fost dAruit mlinăstirii de Radu cel Mare la 19 iulie
41
1498 • Nu mai exist! nici o alt! semnalare asupra lui în arhiva mănăstirii.
mlnăstire

2
' Ibidem,
"Ibidem,
26
Ibidem,
27
Ibidem.
21
Ibidem.

X/I.
Xl/2; ms. 292, f. 50 v.-5 I.
Xl/3; ms. 292, f. 51.
Xl/4; ms. 292, f. 51 v.

2
•
30

Spiridon Cristocea, art. cit, p. 646.
Azi satul Clrstieni, în comuna Cllincşti, judeţul Argeş.
31
Spiridon Cristocea, art. cit„ p. 644.
32
Vezi supra nota 2 .
n ANIC, Fond M-rea Râncllciov, IV/4, ms. 292, f. 11 v.-12.
1
' Ibidem, IV/13; ms. 292, f. 17; /blc/em, IV/6; ms. 292. f. 12·13; Ibidem, IV/12; ms. 292, f. 16.
"Ibidem, IV/8; Ibidem, IV/9.
36
Ibidem, IV/7; Ibidem, IV/I I; Ibidem, IV/13; ms. 292, f. 17; Ibidem, Xlll/82, 85.
7
) Ibidem, IV/2; ms. 292, f. 10.
11
Ibidem, IV/3; ms. 292, f. 10 v.·I I.
" Spiridon Cristocea, art. cil„ p. 646.
0
' Sat displlrut; probabil era situat IAngll Budişteni, judeţul Argeş.
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6. Moşia Fureştl42 • Aflată în trecut în judeţul Muscel, este plastă în apropierea
pârâului Cârcinov, şi se constituie în cea mai mare parte din pădure43 • Nu se cunoaşte
donatorul. Este completată la 1721 cu dania paharnicului Matei Călinescu, care dă
mănăstirii moşie în Boţeşti„ în lungime de 250 de stânjeni, pe care o cumpărase de la
şelarul Stanciu Boţescul pentru 60 de taleri 44 • La 1817 aducea mănăstirii un venit de
500 de taleri45 •

Fig. 2.

Clopotniţa

bisericii de la Rdncăciov astăzi. Vedere dinspre sud şi sud-vest.

7. Moşia Gorganur16 • Situată mai jos de moşia Cârsteni, tot pe apa
Râncăciovului, se întinde până la atbîa Argeşului . Nu i se cunoaşte donatorul . Aducea
48
un venit însemnat mănăstirii prin viile47 şi prin livezile pe care aceasta le deţinea aici.
Pe dealul Gorganului aveau vii şi orăşenii din Câmpulung, dar, Eotrivit zapiselor
domneşti, doar mănăstirea avea voie să vândă vin sau rachiu în zonă 9 . Probabil a fost
vândută de mănăstire, căci nu mai este menţionată în catagrafia de la 1817.
5
8. Satul Jacoveşti5°. A fost dăruit de Radu cel Mare la 1498 \ aceasta fiind
singura sa menţionare.
·
9. Satul Necu/eştz.51 • A fost dăruit de Matei Basarab la 13 mai 1633 per,tru că
mănăstirea era „sărăcită şi fără moşii" 53 •
41
42

D.RH„ B, voi. I, doc. 285, p. 465.

Sat, comuna Dobreşti, judeţul Argeş .
" Constantin I. Popescu, art. cit„ p. 327.
44
ANIC, Fond M-rea Rdnc6clov, VIWI ; ms. 292, f. 38 v.
4
' Spiridon Cristocea, art. cit. p. 646 .
.., Sat, comuna Cllineştl, judeţul Argeş .
47
ANIC, Fond MŢR, CCCLVl/12; Idem, Fond M-rea RdnclJciov, Xlll/59.
41
Ibidem, XIIl/58.
49
Ibidem, Xlll/90.
50
Sat, dcsfiinlat. Se situa lângă Găeşti, judeţul Dămboviţa.
11
D.R.H„ B, voi. I, doc. 285, p. 465 .
2
' Situat în fostul judeţ Vlaşca.
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1O. Moşia Negoeşt1"4. Situată în judeţul Dâmboviţa, mai era cunoscutli şi sub
numele de Râncăciovul 55 • Are o suprafaţă mare şi a adus un venit important mănăstirii.
Cel mai vechi act, care o aminteşte ca moşie a mănăstirii, este o hotlirnicie fllcută la 5
august 1695 de „şase bătrâni megieşi" din Dragomireşti la cererea egumenului Onofrie
de la Râncăciov, deoarece oamenii părintelui Dichiul îi stricaseră hotarul56 . La 1817
avea „dooă roate de moarli pi apa Dâmboviţii, vândute acestea"" şi aducea un venit de
1300 taleri 58 •
11. Muntele Vaca sau Piscul Boului. Situat acum în judeţul Argeş, a fost fllcut
danie mănăstirii la 4 decembrie 1694 de diaconul Radu „feciorul popei Miicului din
Văleani ot sud Muscel", de fratele său Stoica şi de soţia sa Vlada' 9 • Ei dădeau
egumenului Onofrie partea lor (a treia) din Muntele Vaca, căci aşa lăsase cu limbă de
moarte tatăl diaconului Radu, care murise la „Călineşti în satul Lucăi Vistiarul" şi
avusese ca ultimi dorinţă sil fie înhumat la Râncăciov60 .
Nu este men~ionat la 1817.
12. Moşia Poienarf'. Aşezată în fostul judeţ Muscel, despre ea deţinem cele
mai multe date. Moşia Poienari a aparţinut bogatei familii boiereşti Cantacuzino. O
întâlnim în testamentele domniţei Elina Cantacuzino, fiica lui Radu Şerban 62 , care,
conform dorinţei răposatului ei soţ, biv vei postelnicul Constantin Cantacuzino63 ,
elibera din rumânie oamenii de pe această moşie 64 • Prima achiziţie din această moşie a
fllcut-o egumenul Onofrie care cumpără, la 7 mai 1707, de la Dumitra, vllduva
,judeţului Stanciu ot Dlllgopol" şi fiica monahului Gligorie Plohdanul, partea ei din
65
Valea Lupului pentru 25 de taleri • Moşia fusese răscumpărată de proprietară de la
fratele ei Sima şi apoi vândută „sfinţiei sale mai eftioară [ ... ] ca să ne pomenească pre
noi şi pre părinţii noştri la sf'Anta mănăstire la st!ntul jirtăvnic" 66 • O altll. parte din moşia
Poienari este vândută, la 14 februarie 171 O, părintelui Daniil de Bodea „sin diaconul
Neacşu! ot Poinari" şi de mama acestuia „diiconeasa Stanca"67 . Ei vindeau mănăstirii o
jumlltate de delniţă, cu l 00,5 taleri68 •

ANIC, Fond M-rea Nămăeşli, [1/10.
,.. Sat neidentificat.
C. I. Popescu, ari. cil., p. 327.
'" ANIC, Fond M-rea Rdncliciov, Xlll/24; Ibidem, Xlll/25; Ibidem, Vil/I.
17
Spiridon Cristocea, ari. cil., p. 644. Sublinierile reprezintl adăugiri fllcute în catagrafie ulterior de o alta.

11

11

mina.
18

59
60

Ibidem, p. 646.
ANIC, Fond M-rea Râncăciov, V/I.
Ibidem.

Sat, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.
Pentru amAnuntc vezi A.O. X~nopol, Testamentul Elenei, so/ia lui Constantin Cantacuzino, ln ,,Arhiva", I,
1889-1890, p. 244-247; Hunnuzaki, XIV/I, p. 244-247; N. Iorga, Documentele familiei Cantacuzino,
Bucureşti, 1902, p. 42; Ibidem, Testamentele domniţei Elina Cantacuzino, în ,,Academia Români. Memoriile
Secţiunii Istorice", seria lll, tom. XVI, mem. 7, 1934, p. 93-101.
63
Vezi despre el Nicolae Stoicescu, Dicţionar al mari/or dregători din Ţara Ramdnească şi Moldova (sec.
XIV-XVII), p. 135-137.
"ANC, Fond M-rea R4nclJclov, IX/2; msse. 292, f. 39 v.-40; 294, f. 3.
"/bidem, IX/4; msse. 292, f. 41; 294, f. 5.

61

62

66

7
''
68

Ibidem.
/bidem, IX/5; msse. 292, f. 41 v.-42; 294, f. 6.
Ibidem.
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La 28 noiembrie 1709 unchiaşul larco, fratele slu Stoica, şi un Gligore din
Poienari au vândut egumenului Danii! de la R!ncllciov cele trei delniţe ale lor din
69
moşia respectivi, cu 12 taleri bucata •
Anterior datei de 17 aprilie 1721 mllnllstirea era sa piardă moşia, cAci
proegumenul Daniil, „ce-au fost egumen mai denainte vreame la aceasta sf!ntl
mllnllstire, s-au fost sculat de au vândut-o aceastll moşie (Poienari n.n.) lui Şllrban din
Cimpulungu, thrl de nici o pricina, neavând manllstirea nici un plls dll nici o parte".
Domnitorul Nicolae Alexandru Mavrocordat îl caracteriza „drept ca un om flrA dă
socotealll şi thrl dl nici o ispravă", conchizând „ci nu iaste cu cale, nici iaste obiceai ca
să vânz.I egumenii moşiile mănăstiriloru''. Domnia hotăra ca mllnllstirea să-şi păstreze
moşia, „iar Şărban sl-Jii caute banii la cine i-au dat, c-au cumpărat riu şi fărl dă cale, şi
într-alt chip să nu fie" 0 .
O altă parte din moşia Poienari intra în posesia mllnllstirii înainte de 29
ianuarie 1723, când Stan Băndulescu şi diaconul Dwnitraşco vindeau egumenului
Danii! pirţile lor „den Poienari, care sânt în Şerbllneşti" pentru suma de 1Otaleri. Ei se
plâng egumenului Paisie de faptul că egumenul Daniil, care între timp murise, nu le
pllltise decât 4 taleri şi-şi cereau diferenţa71 • Tot în timpul egumenului Paisie, în 1724,
moşia a fost cllcată de vechii posesori, fapt pentru care egumenul se plângea la divan
72
lui vodll Nicolae Alexandru, care-i dAdea câştig de cauz.1 .
Un timp mănăstirea a stăpânit şi partea din moşia Poienari a biv vei spătarului
Mihai Cantacuzino73 , „moşie ~ de rumâni", pe care acesta o avea moştenire de la
pllrinţi 74 • în compensaţie, conform zapisului din 30 aprilie 1705, spătarul a primit moşia
75
Boldeşti, dar acest schimb n-a ţinut decât până în 1729 . La 1817 aducea un venit de
76
150 taleri •
Pierdută de m11nllstire între timp, a devenit moşie a statului, inel din ianuarie
1890 fiind scoasă la vânzare, conform „Legii pentru înstrăinarea bunurilor statului"77 •
13. Moşia Rădeşti''. Situată în judeţul Olt, moşia a fost cwnp!ratll de
paharnicul Ignat Rudeanul de la patru slujitori - Drăguşin, Mitraşco, Ghiorghie şi
Drllguşin cel Roşu79 • Acesta a împllrţit-o în două, o parte lllsând-o ginerelui sau Mecul
şi fiicei sale Smaranda, iar cealaltă parte a donat-o la, 13 decembrie 1721, egumenului
Daniil al Râncăciovului 80 . Nu mai aparţinea mllnăstirii la 1817.
14. Moşia Tomria (Tâmpa). Situată în judeţul Muscel, nu este menţionată decât
de catagrafia de la 181 7 1. La acea dată aducea mllnllstirii un venit de doar 18 taleri.
69

Ibidem, lX/6; msse. 292, f. 42; 294, f. 7.
Ibidem, IX/7; mssc. 292, f. 42 v.; 294, f. 8.
Ibidem, IX/8; msse. 292, f. 42 v.; 294, f. 9.
71
Zapisul din 2 mai 1724: lbithm, IX/9; msse. 292, f. 43; 294, f. 10.
7
l Fiul marelui postelnic Constantin Cantacuzino. Amllnuntc vezi la N. Stoiccscu, op. cil„ p. 140-142.
74
ANIC, Fond M-rea Râncăclov, XII; ms. 292, f. 45.
75
Ibidem, X/3.
76
Spiridon Cristocca, art. cil„ p. 646.
77
George Ioan Lahovari, g-ral C.I. Bratianu, Grigore C. Tocilescu, Marele Dlc/ionar Geogrq/lc al Romdniei,
voi. V, 1902, p. 22.
71
Sat, comuna Oporelu, judefUI Olt
79
ANIC, Fond M-rea R4nc6clov, XIUI; ms. 292, f. SS.
111
Ibidem.
11
Spiridon Cristocea, O catagrq/le lnedllt'L, p. 644.

'M
71

https://biblioteca-digitala.ro

MARIUS PĂDURARU

210

Catastihul din 13 octombrie 1817, întocmit cu ocazia investirii ca egumen a
arhimandritului Vasilie din ordinul domnitorului Ioan Gheorghe Caragea ( 1812-1818)
arată starea deplorabilă a mănăstirii la acea vreme datorată în special proastei
administraţii a unora dintre egumenii anteriori. La acea dată domeniul mănăstirii mai
îngloba doar şase din cele paisprezece moşii pe care locaşul le deţinuse odinioară:
Râncăciov, Fureşti şi Tâmpa în judeţul Muscel, Negoeşti în judeţul Dâmboviţa şi
Boldeşti în judeţul Saac. Toate, exceptând moşia Boldeşti, erau arendate de proeBumen
până la 23 aprilie 1818 şi aduceau mănăstirii în anul 1817 un venit de 4480 taleri 8 .
Venitul acestora se va dovedi insuficient, căci în prima jumătate a secolului al
XIX-iea starea locaşului se deteriorează tot mai mult, fapt consemnat şi de
Regulamentul Organic, care a trecut mănăstirea intre cele din clasa a IV-a, adică în
rândul celor mai sărace. Ca atare, la jumătatea aceluiaşi secol, biserica mănăstirii care
se găsea în ruina este refacută de către egumenul David Râncăcioveanul între 18451848, fiind sfinţită abia în 185283 • Cu toate acestea situaţia mănăstirii se va agrava tot
mai mult, în 1863 fiind desfiinţată prin legea secularizării averilor mănăstireşti din
13/25 decembrie şi redusă la bisericii de mir.
În prezent, biserica este în curs de restaurare, inclusiv pictura. Deşi lucrările de
renovare a Râncăciovului au fost demarate încă din 1990, când mănăstirea a fost
reînfiinţată, din păcate, din lipsa banilor, după ce s-a montat schela de consolidare
provizorie a bisericii, nu s-a mai iniţiat nici un demers în vederea restaurării ei.

THE ESTATES OF RÂNCĂCIOV MONASTERY FROM ARGEŞ COUNTY
Abstract
Placed in a village from Argeş County named Călineşti, the church of the
Monastery is the only building from the monastic pile has survived over the
centuries.
This church was certificated for the fll'St time on the 191h of July 1498 during
the reign of Radu the Great, but it was built during the rule of Vlad the Monte
The archaeological researches proved the existence of three phases in which
the Râncăciov monastery was built. The first one was represented by a church built
under the reign of Vlad the Monl<, the second one was founded by a nobleman named
Arsenie Şoimul between 1647-1648, and the third one which can be seen also today
was built in 1848, during the Superior David Râncăcioveanul with the help ofhospodar
Gheorghe Bibescu and the metropolitan Neofit. The monastery estates and vineyards
used to bring an important income.
Unfortunately, today, because of the numerous earthquakes from 1977, 1986
and 1990, the monastery is in an advanced state of degradation.

Râncăciov

12
13

ANIC, Fond MŢR, CCCXXVUS.
C. I. Popescu, art. cit„ p. 16.
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LUI MIHAI VITEAZUL
CONSTANTIN ŞERBAN'

în vara anului 1601, la 9/19 august, acum 400 de ani, Mihai Viteazul, care la
vârsta de 35 de ani {în 1593), dobândise tronul Ţării Româneşti, cldea rllpus mişeleşte,
din ordinul generalului imperial George Basta pe câmpia de la Turda, când în numai
opt ani de domnie, se acoperise de glorie prin faptele sale de vitejie, săvârşite în cadrul
alianţei antiotomane, cunoscuta sub numele de Liga creştinlJ 1 , în speranţa ci pe aceasta
cale va redobândi neatârnarea celor trei ţări româneşti: Ţara Romanească, Transilvania
şi Moldova.
În acea vreme, întreaga creştinlltate europeană, de la Oceanul Atlantic la
Marea Mediterană şi Marea Baltică, salutase cu bucurie victoriile sale, obţinute în 1594
la Oraşul de Floci de la gura Ialomiţei, în 1595 la Hârşova, Silistra, Putineiu, Şerpăteşti,
Brliila, Rusciuk, Cllugăreni, Târgovişte şi Giurgiu, 1596 şi 1598 în părţile sudice ale
Dunării şi chiar dincolo de fluviu în Imperiul otoman, de la Vidin şi Cladova pânll la
Sofia şi versantul de nord al munţilor Balcani2 . Drept urmare, Mihai Viteazul, ca domn
al Ţării Româneşti, era considerat în acea vreme în toată Europa creştină rllsăriteană,
cel mai mare om al secolului3 sau, faptele sale, stâmil1d „admiraţia lumii întregi şi în
special în rândul lumii elenice"4 , pe de o parte iar pe de alta spaima şi groaza în rândul
lumii islamice, întinsă atunci pe trei continente. De altfel pierderile suferite de oştile
otomane au fost considerate de cronicarul turc Selakz.ade (1575-1658), drept
inegalabile în comparaţie cu cele din perioada anterioară. „El {adicli Mihai Viteazul
n.n.) afirma acesta, a pricinuit atâta pagubă musulmanilor încât aşa ceva nu s-a mai
•Bucureşti

Ion Slrbu, Domnii romani şi pliJnulta LlgiJ cnştinll ln 1593-1594, ln voi.: ,,Prinos lui O.A. Sturdza ln
împlinirea celor şaptezeci de ani", Bucureşti, 1903, p. 408-409; Petre P. Panaitcscu, Mihai Viteazul,
Bucureşti, 1936, p. JS-40; Al. Radna, Pro Republica chrlatiana. Die Walachel im „ langen" Turkenkrieg der
katol18chen Untversalmachte 1593-1600, Mtlnchcn 1964, p. 77-90; Constantin Şerban, Raporturile lui Mihai
Viteazul cu Malasplna di San Severo, în „Revista de istorie", 4/1975, p. 541-542; Femand Braudel,
Mediterana ş/ lumea medlteraneanll in epoca lui Filip al II-iea, Bucureşti, 1986, voi. S, p. JOS şi urm.; Halii
lnalcik, Imperiul otoman. Epoca claalciJ IJ00-1600, Bucureşti, 1996, p. 91.
2
Petre P. Panaitescu, op. cit., p. 110-127, 145-160, 181-186; Carol Gollncr, Faima lui Mihai Viteazul ln
apw, BrOflJrl contemporane, în ,,Anuarul Institutului de Istoric Naţionalll, Cluj„. VIll, 1919-1942, p. 123296; Constantin Vclichi, Pahodlte na Mihai Viteazul na jug ol Dunav (Campania lut Mihai Viteazul la sud de
Dunllre), ln ,,lstoriceski".
1
Mihail Koglllniceanu, Opere, Scrieri Istorice, cd. criticll, introducere şi note de Andrei Oţetea, Bucureşti,
1946, p. 255-256.
' Demostene Russo, Studii istorice greco-romane. Opere postume, publicate sub îngrijirea lui Constantin
C. Giurcscu, de Ariaona Camariano şi Nestor Camariano, Bucureşti, 1939, voi. I, p. 103-109.
1
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văzut în nici un secol"s. În fine, au urmat apoi victoriile din anii 1599 şi 1600, obţinute
contra aliaţilor Înaltei Porţi, Andrei Bathory, principele Transilvaniei şi Ieremia
Movilă, domnul Moldovei, în urma cărora, după mărturia istoricului Ion Lupaş „Mihai
atinsese culmea gloriei sale ostăşeşti şi a puterii politice. Stăpânea acum - continua
acesta - trei ţări cu populaţie românească de baştină" 6 . Prin aceasta numitul domn
pusese prima piatră de temelie a statului naţional român creat mai târziu în epoca
modernă.

În anul 160 l, Mihai Viteazul, aflat la apogeul ascensiunii sale politice şi
militare şi-a continuat succesele sale, când în fruntea armatei căreia i se alăturase şi o
annată imperială germană, condusă de generalul George Basta, a obţinut o nouă
victorie strălucitoare, contra lui Sigismund Bathory, principele Transilvaniei şi acesta
aliat al otomanilor, cea de la Gurăslău (3/13 august) reuşind de data aceasta să scoată
pentru a doua oară Transilvania de sub suzeranitatea Înaltei Porţi. Şi pentru faptul că,
după această victorie, îşi exprimase în mod fătiş, hotărârea de a guverna de unul singur
acest principat, fl1ră protecţia împăratului Rudolf al Ii-lea, el a devenit dintr-un aliat de
nădejde, un aliat cât se poate de incomod în tabăra creştină şi mai ales pentru imperialii
ale căror interese erau reprezentate în această parte a Europei de generalul George
Basta. Ceea ce a urmat, în săptămânile următoare, se ştie. Printr-un adevikat complot,
organizat de generalul George Basta şi colaboratorii săi, marele erou de la Călugăreni a
fost ucis mişeleşte în dimineaţa zilei de 9/19 august 1601, în chiar tabăra sa de pe
câmpia de la Turda.
La vremea respectivă, vestea morţii lui Mihai Viteazul ale cerui fapte de
vitejie deveniseră de notorietate europeană, s-a răspândit relativ foarte repede în
principalele state de pe continentul nostru, provocând o puternică consternare în rândul
unor monarhi şi înalte personalităţi politice europene cu care domnul român întreţinea o
bogată corespondenţă cu caracter politic7 . Astfel de la Turda, vestea morţii sale s-a
transmis la Cluj a doua zi, apoi în Slovacia la Kosice după cinci zile, la Viena şi Praga
la 29 august, la Roma la 1 septembrie, la Graz în landul Stiria din Austria, la 10
septembrie, la lstambul la 12 septembrie, la Veneţia în Republica dogilor la 15
septembrie8 •
Dar moartea lui Mihai Viteazul s-a răspândit şi în împrejurări oarecum stranii
şi într-un moment când nimeni din cei ce-l cunoşteau sau auziseră de succesele sale
militare şi politice de până atunci nu se aşteptau la un sfârşit atât de tragic pentru acest
erou, care în Transilvania era considerat drept un adevărat „Hanibal valah", de către
contemporanii săi9. Din aceste motive de la început au circulat numeroase versiuni
privind acest eveniment tragic pe cât de fanteziste pe atât de contradictorii. Astfel unii

' Mihail Guboglu, Cronici turceşti privind ţ4rile romdrie. Exlrase, voi. li secolul al XVII-iea - tnceputul
secolului al XV/JJ-lea, Bucureşti, 1974, p. I 58.
·
0
lon Lupaş, Istoria romanilor, Bucureşti, 1937, p. 156.
7
Constantin Şerban, Contribuţii la repertoriul corespondenţşi politice şi diplomatice a lui Mihai Viteazul, ln
voi. Mihai Viteazul, culegere de studii, ed. Coord. Paul Cemovodcanu şi C. Reuchivici, Bucureşti, 1975, p.
259-271.
1
Al. Ciorllnescu, Documente privitoare la istoria romdnilor culese din arhivele din Slmancas, Bucureşti,
1940, p. 200; Andrei Vc:rcss, Docun-.ente privi/oare la Istoria Ardealului, Moldovei şi Ţflrll Romdneşti, voi.
VI, Acte şi scrisori (1600-1601), Bucureşti, 1933, p. 457-458.
9
Ion Lupaş, op. cit„ p. 149.
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din contemporani au aflat vestea cil domnul român ar fi fost ucis de nişte soldaţi
mercenari, care se simţiseră jigniţi de acesta în anumite împrejurări, alţii că marele
comandant de oşti ar fi fost srcânzurat sau împuşcat de unii din duşmanii săi pe când
dormea în cortul din tabăra sa 0 • Apoi vestea uciderii sale a mai fost însoţită de zvonul
potrivit căruia în cortul său ar fi fost găsite scrisori, din care reieşea că ar fi întreţinut
legături tainice cu unele paşale otomane, de exemplu cu cel de Timişoara, şi chiar cu
Sigismund Bathory, care-i promiseseră ajutor militar pentru a-i scoate pe imperiali din
Transilvania. Aceste scrisori nu au fost arătate niciodată de ucigaşi iar cercetările
ulterioare ale istoricilor au demonstrat că acestea aveau un caracter apocrif 1• În
consecinţA, atunci, Mihai Viteazul calificat de generalul George Basta drept un trădător
a fost executat din porunca acestuia în numele împl1ratului Rudolf al Ii-lea. De altfel
această versiune, a fost transmisă printr-o scrisoare a lui George Basta expediată la
Praga la Curtea Imperialii, prin care acesta motiva măsura luată ca fiind singura soluţie
pentru a feri Imperiul gennan de noi primejdii din partea domnului român 12 •
În ceea ce priveşte atitudinea luată de împăratul Rudolf al Ii-lea la aflarea
acestei veşti, acesta nici nu a aprobat hotărârea luată de generalul George Basta de a-l
suprima pe domnul român acu7.Bt de trădare dar nici nu a C<?ndamnat acest asasinat,
ceea ce înseamnll că a aprobat în mod tacit felul cum s-a procedat pentru scoaterea lui
Mihai Viteazul de pe scena istoriei 13 • Şi totuşi unele documente de epocă atestă faptul
că Rudolf al Ii-lea nu a fost împăcat în cugetul său, la început, în legătură cu dispariţia
în mod tragic a fostului său aliat. Drept unnare, ulterior, acesta a ordonat o anchetă a
acestui caz, încredintată stegarului Vincenzo Zucconi. Astfel într-o scrisoare din Praga
din 19 noiembrie 1601, se menţioneaz.A faptul că numitul stegar ar fi prezentat înaltului
monarh justificarea morţii valahului (adică a lui Mihai Viteazul n. n.) şi că acesta şi
14
miniştrii săi „s-ar fi declarat mulţumiţi pe deplin" de concluziile acestei investigaţii •
În anii ce au urmat în secolul al XVII-iea, unii cronicari străini contemporani
cu acest eveniment tragic, pe baza unor investigaţii efectuate pentru documentarea
operelor lor istorice, au reuşit să scoată în bună parte la iveală, cauzele uciderii
mişeleşte a lui Mihai Viteazul pe câmpia de la Turda din ordinul generalului George
Basta. Astfel istoricul englez Richard Knolls ( 1550-1610) în vârstă de 51 de ani în
160 l , care a scris prima lucrare consacrată istoriei turcilor apărută la Londra în 1603 cu
titlul The generali historie of the Turkes, afirma în opera sa că agravarea relaţiilor
dintre Mihai Viteazul şi George Basta s-a adâncit după bătălia de la Gurăslău, când
domnul român i-a declarat generalului imperial că nu mai recunoaşte suzeranitatea
111

Ludovic Demeny şi Paul Cemovodeanu, Rela/iile politice ale Angliei cu Moldova, Ţara Rom4neasct1 şi
Transilvan/a sec. XVI-XVII, Bucureşti, 1974, p. 42.
11
Nicolae Iorga, EJClsta o scrisoare de trildare a lui Mihai Viteazul?, Bucureşti, 1929; Andrei Veress, op. cit.,
voi. VI, p. 284-285; Al. Matei, Cele doulJ scrisori apocrife ale lui Mihai Viteazul, din mai 1601, ln „Revista
arhivelor", s. n„ 3/1976, p. 256-266.
11
Andrei Veress, Basta Gyorgy. Epistolae el acta generalis, voi. IV partea Ip. 266-267, 278-279.
n •••,Mihai Viteazul fn conşliln/a europeant1, voi. 2 Cronicari şi Istorici strl1!nl :sec. XVI-XVIII, Bucureşti,
1983, p. 39, de exemplu cronicarul Nicolae lstvanffi afirma ln opera sa Hlstorlarum de rebus Ungaricus,
liber XXXIV (KOln, 1622), ci dupa ce s-a primit la curtea imperiali ştirea morţii lui Mihai Viteazul de la
generalul George Basta „la aceasta lnsl lmplratul lungind aşteptarea lui Basta peste mlsurA răspunde într-un
chip echivoc incit nici nu fu lludata crima şi pentru ci nu putea fi prezentata ca neîmplinita, nici sa nu pari
cA dezaproba, socoti ci trebuie sa o treacA pentru moment sub cea mai adAncl tlceR".
"Andrei Veress, op. cil„ voi. IV, p. 473-474.
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imperial! şi ca Transilvania, pe care o luase în st!pânire prin luptA de doua ori va face,
ceea ce crede mai bine firă încuviinţarea lui sau a împl\ratului. De asemenea, George
Basta ar fi infonnat atunci pe colaboratorii sli.i cil domnul român ar avea înţelegeri
secrete cu Înalta Poarta, cu ajutorul căreia urmlrea să-i alunge pe imperiali din
Transilvania, păstrând pentru sine acest principat în calitate de tributar al sultanului.
Drept urmare, arii.ta în continuare istoricul englez, George Basta după ce s-a sfltuit cu
colaboratorii sili a hotărât sll-1 suprime pe domnul român, ceea ce s-a şi întâmplat la
9/19 august 1601. În final, istoricul englez încheia acest capitol consacrat lui Mihai
Viteazul prin cuvintele „O moarte nedemnii, pentru un căpitan atât de valoros" cauzata.
de „ambiţia care frlmânta spiritele mari, care l-au dus atât de sus pe aripile dorinţei,
firi, mlsură, dincolo de obligaţia de loialitate şi raţiune" 15 •
Un alt cronicar, de origine francez, Jacques Augustin de Thou (1553-1617) în
vârstA de 48 de ani în 1601, care a scris o istorie a timpului slu pentru anii 1546-1607,
cu titlul Historlarum sui temporis, susţinea ci obiectul disputei dintre George Basta şi
Mihai Viteazul era faptul cil cel de-al doilea declarase primului cil „nu mai voia să
recunoască pe nimeni mai marc deasupra sa". În continuare, după cc aratA pe scurt cum
a fost pregătit şi executat asasinatul din câmpia de la Turda cu ajutorul unei adevărate
annate de mercenari, istoricul francez încheia astfel: „Mihai era atunci în vârstA de 43
de ani, bllrbat strlllucit şi tn norociri şi tn nenorociri, dupli chiar judecata inamicilor
slli" 16 •
Ecoul european al morţii lui Mihai Viteazul mai este reflectat şi într-o broşurii
tipărită la Paris în toamna anului t 60 l, luna septembrie purtând titlul Discours de la
mort de Michel voyvoda de Valachie, apres la victoire obtenu par luy et Georges
Basta, contre Sigismond Bathory apărută la Paris în 1601 în tipografia lui Denys Duval.
Acest izvor istoric narativ a intrat în circuitul ştiinţific românesc în urmă cu aproape
şapte decenii, datorita istoricului Andrei Veress (1868-1953) care a inclus-o în
monumentala culegere de documente cu titlul Documente privitoare la istoria
Ardealului, Moldovei şi ŢIJrli Romdneşti, voi. VI. Acte şi scrisori (1600-1601),
Bucureşti, 1933 17 •
De la început consideram cil este surprinzătoare ignorarea acestui izvor istoric
narativ de c!tre istoricii care s-au preocupat în cercetările lor din perioada interbelicii şi
dupA aceia pin! în zilele noastre de istoria vieţii lui Mihai Viteazul, fie în sinteza
19
privind istoria românilor, precum Nicolae lorga 11, Constantin C. Giurescu , Ştefan
20
21
23
24
Pascu , Ion lonaşcu , Mihail Berzau, Eugen StAnescu , ş.a. , fie în lucrări speciale
Mihai Viteazul in conşllln/a turopeanlJ, op. cll., p. 102; Paul Cemovodeanu, Epopeea lui Mihai
Vlltazul fntr-o operiJ lslor/clJ englezlJ a vremii sale, ln voi.: Mihai Viteazul. Culegere de studii op. cll. p. 207.
16
•••,Mihai Viteazul în conştiinţa europeaniJ. op. cll. p. 135.
17
Andrei Veress, Documenlt privitoare la l~torla Ardealalul, Moldovei şi Ţării Româmneşl/, op. cil„ voi. VI,
4~0-463.
.
Nicolae Iorga, Histolre dn Rouma/ns el de la roman/te orientale voi. V, Epoques des Braves, Bucureşti,
1940, p. 445 (vezi şi nota I).
•~Constantin C. Giurescu, Istoria romdnllor, voi, 111, partea 1, Bucureşti 1937, p. 275-279.
10
Miron Constantinescu, Constantin Daicovici şi Ştefan Pascu, Istoria Romdnlei Compendiu, Bucureşti,

is •••,

fi

1970, p. 201.
Ştefan Pascu, Ion Ionaşcu şi Constantin C ihodaru, Istoria medie a României, Bucureşti, 1966, p. 367.
•• •, Istoria poporului român, sub redacţia lui Andrei Oţetea, Bucureşti, 1970, p. 160-161.
23
Istor/a României, voi. 11, Bucureşti, 1962, p. 1001-1004.
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cu caracter monografi~ precum: Nicolae lorga25 , Petre P. Panaitescu26 , ş.a. , deşi
aceasta colecţie de documente s-a aflat la îndemâna oricui interesat de această
problemă cu caracter istoric din anii 1929-1933 28 . Apoi facem precizarea că acest izvor
istoric narativ numit Relatare (Discours), a fost redactat iniţial în limba italiană de
nobilul Morando Fossati, originar din Milano, aflat în tabăra imperialilor de pe câmpia
de la Turda, martor ocular la uciderea lui Mihai Viteazul. Acesta, în drum spre Viena a
trecut prin Kosice la stărşitul lunii august 1601, unde s-a întâlnit cu Fernando Gonzaga,
9
căpitan general imperial căruia, atunci, i-a înmânat o copie dupa o Relatare ita/iantl •
Ulterior, după ce aceasta a fost tipărită la Praga a fost expediată la Paris, unde avea să
apară în traducere franceză în tipografia unui oarecare Denis Duvai3°. Datorită
importanţei conţinutului s!u Relatarea italiană a fost tradusă şi în limba spaniolă la
ambasada re~atului Spaniei din Praga şi expediată la Madrid regelui Filip al III-iea
( 1598-1620) . Din aceste motive textul spaniol al RelataTii privind moartea lui Mihai
Viteazul se află azi în· fondurile Arhivelor generale spaniole din Simancas (fondul
Germania, dosar 707, f. 52)32, unde se află de altfel şi alte documente privind istoria
românilor din secolele XVI-XVIII, provenite din arhiva lui Don Guillen de San
Clemente ambasadorul spaniol la Praga pe lângă curtea imperialll a lui Rudolf al lllea33.
34
Relatarea franceză apărută la Paris , şi răspândita în mai multe state europene
(Spania, Italia, Germania), un exemplar aflându-se la Roma în fondul bibliotecii
Corsini, cuprinde ştiri potrivit cărora generalul George Basta, fără a fi menţionat şi
Mihai Viteazul, a învins armata lui Sigismund Bathory la Gurlislău, după care apoi a
supus Transilvania în numele „Majestăţii sale imperiale", împreună cu oraşele şi
târgurile acestei ţări. La început, se relatează mai departe, generalul imperial şi-ar fi
arătat bunăvoinţa faţă de valah (adica faţă de Mihai Viteazul n.n.) aşa cum făgăduise
deseori şi l-ar fi îndemnat să se pregăteasca întru aceasta şi sa fie încrezător în spusele
lui (adica ale lui George Basta n.n.) în legaturll cu guvernarea Transilvaniei. Dar
„valahul" (adică Mihai Viteazul n.n.) lăsând să se creadă cil prea puţin ii frământă acest
gând, iar fi răspuns cu viclenie (frauduleusement) că nu era timp atunci sa se gândească
27

Kurt W. Treptow, a Hlstory of Romania, laşi, 1996, ed. 2, p. 151.
Nicolae Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1935, voi. 2.
» P. P. Panaitescu, op. cit., p. 248 nota 2, autorul aminteşte nmnai existenţa acestei broşuri.
27
Manole Neagoe, Mihai Viteazul, Craiova, 1976, autorul include la ilustratii facsimilul coperta broşurii
Relatarea.france:uJ privind moartea lui Mihai Viteazul, dar în noua editie din 1994 a scos toatll ilustratia.
21
Andrei Veress, Documente privitoare la lsto„ia Ardealului. Moldovei şi Ţtlrii Romdmneşti, Bucureşti,
1929-1933, li volume.
l'l Idem, voi, VI, p. 442.
10
Ibidem, p. 443.
"Alexandru CiorAnescu, op. cit., p. 199-200; Andrei Veress, op. cit., voi, VI, p. 483 nota I.

2
'

2
'

12

lbtdem.

11

Arhivele din Simancas sunt depozitate tntr-un castel construit ln epoca moderna aflat la I Okm distanta de
Valadolid, fondurile sale de documente aparţin Secretariatului de stat Simancas şi sunt grupate ln 68 de serii.
Ele cuprind coresponden111 diplomatici a regatului Spaniei cu numeroase state Europene precum: Portugalia,
Franta, Anglia, Stlntul Scaun, Olanda, Suedia, Danemarca, Saxonia, Imperiul Gennan, Polonia, Prusia,
Rusia, Elve1ia etc.
14
Textul ln limba franceza publicat de Andrei Veress, op. cit., voi. VI, p. 460-463, facsimil al copertei
broşurii, p. 461; şi în voi.: Mihai Viteazul in conştiinţa european4, op. cit., voi. IV Relattlri şi presa,
Bucureşti, I 9K6, p. 378-3 79.
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la aşa ceva. De albninteri - se continua în Relatarea franceză - în cugetul său rAu
(adică al lui Mihai Viteazul n.n.), nu păuunsese credinţa şi supunerea ce le datora şi le
jurase Majestăţii Sale (adică lui Rudolf al 11-lea, n.n.). Mai departe, se arată în
document, că Mihai Viteazul, după ce s-ar fi arătat la început cu supunere faţă de
împărat, în timpul bătăliei duse contra transilv!nenilor (la Gurăslau n.n.), ulterior s-ar fi
IA.sat purtat doar de ură şi răzbunare faţl de transilv!neni, în felurite chipuri săvârşind
chiar crime împotriva acelora rămaşi credincioşi împăratului (adică lui Rudolf al Ii-lea,
n.n.), de exemplu a poruncit să fie ucis comisarul imperial Gaspar Komis deşi se ştie că
moartea acestuia a fost provocata din ordinul lui Sigismund Bathory, n.n.).
Tot în această Relatare franceză, Mihai Viteazul mai este acuzat de autor că ar
fi săvArşit multe samavolnicii contra localnicilor, că ar fi adunat în tabăra sa, oameni
care erau duşmanii imperialilor, ca ftrA ştirea lui George Basta ar fi capturat 10 tunuri
de la cetatea Şimleu! Silvaniei, allturându-le celor şase pe care le avea de mai înainte,
ca s-ar fi învoit cu duşmanii trădând pe împărat. Drept urmare, - se continua în
Relatarea franceză - generalul George Basta a început si-i urmărească îndeaproape
domnului român toate mişcările prin oamenii săi credincioşi şi chiar să-i intercepteze
corespondenţa ce purta cu duşmanii împl!ratului. Din aceste scrisori ar fi rezultat că
Mihai Viteazul negocia în particular cu paşa de la Timişoara şi cu Sigismund Bathory
spre a „trada" cauza cea dreaptă a Majestăţii Sale Imperiale şi a-şi pune annata sa în
slujba duşmanului acestuia. în fine pentru a preîntâmpina unele primejdii din partea lui
Mihai Viteazul generalul imperial George Basta, ar fi convocat de îndată Consiliul
militar al armatei sale şi la un gând cu acesta a hotărât ca Mihai Viteazul să fie adus în
faţa acestui for militar, pentru a se arăta vinovăţia şi apoi să fie trimis la judecata
Majestăţii Sale imperiale.
Drept urmare - se continua în respectiva Relatarea franceză- Mihai Viteazul
nu numai ca n-a vrut să se prezinte în faţa Consiliul militar al annatei generalul
imperial dar s-ar fi pregltit să plece la Fligl!raş pentru a-şi salva familia reţinuta cu forţa
în acel loc de duşmanii lui. Auzind toate acestea generalul George Basta l-a trimis pe
colonelul Pezzen cu regimentul său şi cu o companie de valoni să-l încercuiască şi să-l
împiedice pe numitul valah (adie!\ pe Mihai Viteazul n.n.) să-şi părăsească tabăra, iar
daci\ va afla împotrivire din partea acestuia „ştia ce are de fllcut", cu alte cuvinte să se
foloseascl1 chiar forţa armată.
Urmeaza apoi descrierea uciderii mişeleşte a lui Mihai Viteazul în sensul că
numitul colonel ducându-se în tablira românească a înconjurat cu oamenii săi cortul
„valahului" (adică al lui Mihai Viteazul n.n.) şi l-a anunţat pe acesta că îl face prizonier
al Majestaţii Sale Imperiale. La această veste, numitul valah a pus de îndată mâna pe
sabie pentru a se împotrivi. Atunci un clpitan valon i-ar fi dat o lovitura cu halebarda în
p4ntece şi valahul, clzut la pământ fiind grav rănit, fu de îndată copleşit de ceilalţi
ostaşi mercenari, care îi tăiară capul, flU'! ca cineva din cei de faţă să se împotrivească,
afinnaţie care nu corespunde adevărului, în sensul că în ajutorul lui Mihai Viteazul, la
chemarea acestuia au sărit mai mulţi ostaşi în frunte cu banul Mihalcea consilierul
domnului care au plătit cu viaţa fapta lor.
În fine, se mai adaugă -în Relalarea francezll - ca răvăşindu-se cortUl lui
Mihai Viteazul, s-ar fi gl1sit acolo câteva scrisori care dovedeau trădarea de care se face
vinovat acesta faţă de lmpl\rat, precum şi mai multe scrisori de ale lui George Basta
interceptate de domnul român. Ulterior generalul George Basta s-a grăbit să expedieze
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scrisori lui Rudolf al Ii-lea, printr-un curier pentru a-i da de ştire monarhului său,
despre cele întâmplate pe câmpia de la Turda, justificând totodată hotărârea luată într-o
situaţie extremii. pentru Imperiu, dar acest curier nu s-ar mai fi întors după 15 zile. Din
acest motiv ar fi fost expediat la Praga la Curtea Imperială cu aceiaşi ştire un alt curier,
de data aceasta curierul fiind chiar italianul din Milano Morando Fossato un apropiat al
colonelului Pezzen, cel care redactase acea Relatare italiană, ulterior tradusa şi în
limba francezi!!, care de fapt cuprinde versiunea generalului George Basta. Citită cu
atenţie această versiune rezultă că preţul uciderii lui Mihai Viteazul a fost luarea în
stăpânire a Transilvaniei de către imperiali până în 16043s.

L' ECHO EUROPEEN DE LA MORT DE MICHELLE BRAVE
Resume
A la fin du XVl-e siecle, Michel le Brave, prince de Valachie (1593-160\),
ayant reussi a remporter une serie de brillantes victoires sur Ies turcs et leurs allies,
pour reconquerir l' independance des Pays rownains (la Valachie, la Moldavie et la
Transylvanie), ceux-ci est devenu, ce temps la, une personnalite politique set militaire
de notoriete europeenne. C' est pourquoi, la nouvelle dd sa meurtre en Transylvanie sur
la plaine de Turda, le 9/19 aofit 1601-il y a quatre cents annees-a la suite d' un complot
organise par le general imperial, George Basta a etonne et afflige aussi de nombreux
monarques et hautes personnalites politiques du notre continent.
Pour presenter le vrai areal geographique de I' echo de la mort de Michel le
Brave, ce temps la, I' auteur a etabli d' abord comment la nouvelle de ce triste
evenement fut connu dans Ies principales capitales europeennes par la correspondance
politique et diplomatique aussi et puis a l' aide de quelques brochures contenant de
details sur cet evenement tout a fait tragique, une place importante occupent le
Discours de la mort de Michel vo'fvode apres la victoire obtenu sar luy et Georges
Basta, contre Sigismond Battori, imprirne d' abord en italien a Prague et redige par un
gentilhomme de Milan nomme Morando Fossati et plus tard en traduction franc aise a
Paris dans la typographie de Denis Duval, qui contient beaucoup de details peu connu
jusqu' aujourd' hui, I' auteur accordant une grande importance a ce document, pour la
premiere fois, si precieux pour I' historiographie rownaine.

3
'

M. M. Alexandrcscu-Dcrsca Bulgaru, Projets d'organisallon de la Trun.sylvanie sous la dom/nation des
Habsbourg (1602-1604), tn „Revue Roumaine d'Histoire", 211972, p. 251-264.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII ŞI COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

EVOLUŢIE ŞI INVOLUŢIE ÎN ISTORIA MARILOR ORAŞE
ARGEŞENE DIN SECOLUL AL XVII-LEA
RADU ŞTEFAN VERGATTI"
Referindu-ne la subiectul discutat în cazul de faţă, involuntar, ne-am amintit
cuvintele lui Voltaire: „.„domnilor, dacă vreţi să staţi de vorbă cu mine, mai întâi,
definiţi-vă noţiunile" 1• Spusele adresate de sagacele şi ironicul părinte al iluminismului
francez unor pretinşi confraţi, ne impun sil începem prin lămurirea tennenilor din titlu.
Prin zona Argeş nu înţelegem - stricto sensum - exclusiv ţinutul istoric.
Dorim sil lărgim zona şi sit o aducem la limitele actuale, adică la judepd Argeş, care
include în el şi ţinutul istoric Muscel 2• Tennenul de „mari oraşe" include aşezările
urbane cil acest caracter pentru locuitorii Ţării Româneşti şi pentru contemporanii lor
din secolul al XVII-iea. În fine, când ne-am propus să discutăm secolul al XVII-iea, nu
am înţeles o delimitare absolut matematică, adică între anii 1601-1700. Am integrat
acest veac între două momente semnificative pentru evoluţia istorică, unitară, a
populaţiei Ţării Româneşti: asasinarea lui Mihai vodă Viteazul şi instaurarea domniilor
fanariote, adică între anii 1601-1716. Ne-am oprit asupra acestui veac, deoarece de
atunci au rămas suficiente infonnaţii pentru a putea sintetiza elementele evoluţiei dar şi
involuţiei oraşelor argeşene.

În secolul al XVII-iea, aşa cum rezultA din harta alcătuită de stolnicul ·
Constantin Cantacuzino, publicată la Padova în anul 1700, pe teritoriul Ţării Româneşti
erau 23 oraşe 3 • În ţinutul Argeş se găseau trei mari aşezări W'bane: Piteşti, Câmpulung
şi Curtea de Argeş. Ele erau considerate astfel de marele boier cantacuzin şi de cei
care-l înconjurau: oameni obişnuiţi, boierii şi domnii Ţării Româneşti. În acest sens,
stau mărturie, în primul rând, actele domneşti 4 şi cronicile Ţării Româneşti 5 , unde, când
·Universitatea „Valahia" TArgovişte
1
Voltaire, Dlclionnaire philosophique, ln Oeuvres comp/I Ies, voi. 20, Paris, 1879, p. 149.
1
Pentru discutarea numelui de Muscel şi lntindcrca acestui judeţ istoric, v. Har/ele Judeţelor cu Plă.şi/e,
comunele, Sa/ele .şi CCJtunele Vii/oare, Bucureşti, 1903; Enciclopedia Romdniel, voi. II, ed. I, Bucureşti,
1938, p. 290-297; Nicolae Iorga, Revelaţii loponimicea pentru lsloria neşllulă a romdnilor, Bucureşti, 1941,
passim; Nicolae A. Constantinescu, Dicţionar onomaslic român, Bucureşti, 1962, passim; Iorgu Iordan,
Toponimia româneascCJ, Bucureşti, 1963, passim .
1
Hana alcătuita de stolnic are pe ea marcate 23 oraşe, 526 sate şi 73 mari mllnlstiri. Documentul cartografic,
de mari dimensiuni ( 132 x 64 cm.), splendid colorata, se pAstreazll la British Museum (London). Pentru
descrierea şi discutarea hAftii, v. Radu Ştefan Vergatti (Ciobanu), Pe urmele stolnicului Conslantln
Can/acuzino, Bucureşti, 1982, p. 194-196.
• Cf. Documenle privind Istoria Romdniei. 8. Ţara Românească, veacul XVfl, voi. I-IV, Bucureşti, 19521954, passim.
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s-a socotit necesar, a fost însoţit numele aşezărilor amintite de calificativul de oraş. în
actele administrative ale domniei au fost desemnaţi dregltori pentru conducerea
treburilor urbei, cu rang corespunz.Ator pentru nivelul fiecărui oraş. Astfel, pentru
Câmpulung au fost numiţi judeţi şi pârgari6 , pentru Piteşti - epistaţi7, iar pentru Curtea
de Argeş, cu rol în continuă scldere, s-a menţinut numirea unor vlltafi de târg 8 •
În vremea domniei lui Şerban Cantacuzino (1678-1688) nu a fost acceptată şi
confirmat! numirea judelui Andreas, ales de locuitorii oraşului Câmpulung9. S-ar pi'\rea
că el nu a fost recunoscut, deşi fusese ales, deoarece era sas de origine. Atitudinea
domniei este ciudată, mai ales că sasul Andreas deţinuse această demnitak ~l \·n
trecut 10 • Se ştia bine că locuitorii oraşului Câmpulung nu erau uşor de supus. Ca atare,
în acea situaţie domnul, şi-a asumat riscuri, mai ales că era în disputa cu o comunitate
urbană de la frontiera ţării. Câmpulungenii şi-au dovedit mai târziu dârzenia şi
conservatorismul, caci au fost singurii orAşeni din Valahia care au reuşit sa menţină,
11
pâna la începutul secolului al XIX-iea, instituţia judeţului şi a pârgarilor •
CAlătorii străini au apreciat aşezările discutate, în acelaşi mod ca şi autorii
actelor interne româneşti. Astfel, despre Piteşti, considerat oraş in plin progres, a scris
12
Pietro Deodato Bak§ic, episcop catolic care 1-a vizitat în mai multe rândurl , Paul de
1
14
Alep, care chiar a stat în oraş , generalul imperial Federigo Veterani • Antonio Maria
16
del Chiarou etc. Aproape toţi au apreciat aşezarea ca fiind un oraş bogat în produse
17
18
agricole, în special în cele viticolc , în m!ce1Arii şi în diverse bunuri aduse de
19
negustori pentru marele târg anual din perioada sărbătorii Sf. Ilie • Comerţul care se
tlcea acolo se datora şi drumurilor modeme, orientate cel puţin în patru dirtJcţii
importante, cu centre urbane în plină dezvoltare: spre Bucureşti, spre Braşov prin
Câmpulung, spre Craiova, spre Dunăre 20 • S-ar putea ca în acest ultim aspect 'Cf. Istoria ŢiJrll Romdneşll de la octomvrle 1688 pdnd fa martie 1717, cd. C. Grecescu, Bucureşti, 1959,
passim; Istoria Ţării Române.şti, 1290-1690. letopiseţul cantacuzmesc, cd. C. Grecescu şi O. Simonescu,
Bucureşti, 1960, passim; Radu Popescu, Istoriile domnilor ŢiJrii Româneşti, Bucureşti, 1963, passim.
6
Cf. V. A. Urechia, Istoria romdnilor, ,·ol. XI, Bucureşti, 1898, p. 315.
1
Ibidem; Istoria Romdniel, voi. III, Bucureşti, 1964, p. 676.
1
Ibidem.
9
Cf. V. A. Urechia, op. cit., p. 310; Istoria României, voi. III, ed. cit„ p. 82.
10
Ibidem.
11
Cf. Istoria României, voi. III, cd. cit., p. 676.
12
Numele sAu real era Petru Bogdan BakAi6 (Baksev); pentru biografia, datele vizitelor lui 111 firile romAnc şi
relaţiile de calatoric, v. CiJliJtorl striJlnl despre ţiJrlle române, pu!>I. de M. Holban, M. M. AlexandmcuOersca Bulgaru, P. Cemovode1111u, voi. V, Bucureşti, 1973. p. 194-270.
11
Pentru biografia, datele vizitelor pe pAmAnturile romaneşti şi relaţiile de cAIAtorie, v. CiJ/iJtorl striJini ... ,
col. cit., voi. Vi, Bucureşti, 1976, p. 1-307.
14
Pentru biografia, datele vizitelor în tinuturile romAncşti şi rapoartele sale asupra calatoriei, v. CiJ/ăiori
striJini .. .. „col. cit„ voi. VII, Bucureşti, 1980, p. 464-478.
" În leg!turl cu viaţa secretarului domnesc, 'edcrea lui tn tinuturile romAneşti şi scrierile sale despre romftni,
v. CiJ/iJtorl striJlnl ..„„col. cit„ voi. VIII, Bucureşti, 1983, p. 364-397.
16
Episcopul catolic Bak§i6 a notat ci oraşul avea 200 case de romllni şi aproximativ I OOO locuitori, „oamenk
ceva mai rlslriti" (cf. CiJ/iJtorl striJlnl .. „ col. cit., voi. V, p. 208).
17
Cf. CiJ/iJtorl strdlnl ... col. cit„ voi. V„ p. 209; idem, voi. VI, p. 164; idem, voi. VllJ, p. 374
11
cf. CiJ/t!Jtori striJinl .. .col. cit., voi. VI, p. 208.
19
Cf. CiJ/IJtori străini„. col. cit. voi. VI, p. 272-276; targul se va menţine şi în secolul al XVlll-lea ca mare
~unei comercial (cf. Ctlliltorl striiini .. .. col. cit„ voi. X, pertc11 e li-a, p. 1338).
1
Cf. Eugenie Grecianu, Ansamblu/ urban medieval Piteşti, Bucureşti, 1982, passim.
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schimbarea traseelor vechilor drumuri comerciale medievale şi situarea oraşului la o
întretliere a marilor cili de negoţ modeme - să constea explicaţia, în bună măsură, a
ridicării rapide a oraşului în secolul al XVII-iea.
Afinnarea oraşului s-a remarcat şi prin construirea de către locuitorii lui,
potrivit lui Paul de Alep, a lO biserici din cărămidă şi din piatr!l2 1• Chiar dacă cifra
indicata de diaconul sirian a fost exagerată, în realitate fiind numai 4-5 biserici22 , de
notat pentru starea oraşului este că meşterii au folosit materiale scumpe - piatră şi
cărămidă - arltAnd, implicit, bogilţia aşezării. Ea a fost relevată şi în relaţia de călătorie
a episcopului catolic Baksic23 , şi de căutarea unui adăpost în acest oraş de clltre
patriarhul Macarie al. Iii-lea Za'im, în timpul când Bucureştii erau agitaţi, în anii
domniei lui Constantin Şerban Cantacuzino Cârnul (1654-1658)24 • Credinţa că Piteştiul
era în continuă ascensiune, fiind astfel socotit de contemporani, reiese evident şi din
ansamblul documentelor rămase din epocă 25 •
Evoluţia permanent pozitivă a Piteştiului nu se întâlneşte la celelalte două mari
oraşe argeşene: Câmpulung şi Curtea de Argeş. Primul s-a bucurat de atenţia domniei
ca oraş-centru economic: punct de vamă 26, loc de trecere a unor drumuri comerciale
intens circulate (spre Braşov, spre Piteşti şi spre Târgovişte2'), loc de desfilşurare a
marelui târg în timpul sărbătorii Sf. Ilie 28 , zonă de practicare a unor meserii tradiţionale
ca morărit, milcelării, prelucrarea pietrelor29 etc .Totodată, s-a remarcat şi ca centru
spiritual-cultura130 • A fost poate situaţia care l-a detenninat pe Matei Basarab voievod
31
(1632-1654) ca, în 1634, să poruncească refacerea mănăstirii domneşti , mult lăudată
pentru aspectul şi fortificaţiile ei de episcopul catolic itinerant Bak!Hc32 . Tot atunci,
acelaşi misionar înregistra că oraşul avea circa 400 case33 , numărând, foarte probabil,
„peste 2.000 românf' 34 • Alături de aceştia, vieţuiau 500 de catolici (400 adulţi, 100

21

Cf. ClJllJtori strlJini .. .col. cit., voi. VI, p. 164.
Ibidem.
ll V. N. 16; în cazul de feţi, este semnificativi expresia „oameni lnstlrili", tntrcbuinţatl de un misionar
catolic.
24
Cf. ClJlătorl străini ... .col. cit., voi. VI, p. 272-274.
25
Cf. Cronici brdncoveneştl, antologie de Dan Horia Mazilu, Bucureşti, 1988, passim.
16 Cel mai nimerit termen ar fi de târg de margine tn apropiere de vama (cf. Nicolae Stoicescu, Despre
organizarea pazei hotarelor din Ţara RomdneasclJ fn sec. XV-XVII, tn „Studii şi materiale de istoric medie",
IV, 1960, p. 197-198; l Comlnescu, Albeşti de Muscel - Sat de plai şi obligaţia de a plJzl graniţa în
cuprinsul moşiei satului, ln „Studii şi Comuniclri", V, Muzeul C8mpulung Muscel, 1989, p. 37-39; Ştefan
Trâmbciu, Gheorghe P&mull, Pdnza „Ocolnlca" cu vechile privilegii ale oraşului Cdmpulung Muscel 12151747, Piteşti, 199S, p. 143, doc. 27.
21
Cf I. Rlutescu, Cdmpulung Muscel. Monogrqfle lstorlclJ, CAmpulung, 1943, p. 99 şi urm.; Pavel Chihaia,
Din cet/Jţlle de scaun ale ŢlJrll Romdneşll, Bucureşti, 1974, p. 368-378.
18 Cf.. ClJ/lJtorl slrlJ/ni„„col. cit., voi. V., p. 211, 266; idem, voi. Vlll, p. 129, 374; idem, voi. X, partea I, p.
460.
9
J Cf I. RAu1escu, op. cit., passim.
30
Ibidem.
11
Cf. Pavel Chihaia, op. cit., p. 20S-305; Gheorghe I. Cantacuzino, Probleme ale cercetlJrll vechil reşedinţe
domneşti din Cdmpulung, ln ,,Argessis", IX, Piteşti, 2000, p. I 07-116 (prin rezultatele slplturilor arheologice
confirmi refacerea bisericii şi curţii domneşti ln vremea domniei lui Matei Bll!larab voievod).
12
Cf. ClJllJtorl strlJlnl„., col. cit., voi. V, p. 211, 265-266.
11
Idem, p. 211.
"'Ibidem.

12
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copii)35 • Toti catolicii erau saşi de origine, dar nu mai vorbeau limba lor deoarece în
timp o uitaseră36 • Curând apoi, în anul 1648, în timpul unei noi vizite, acelaşi misionar
a remarcat că oraşul a sărăcit, iar comunitatea catolică, după datele oferite de registrul
38
parohial 37, se redusese la 229 suflete • El a inserat şi informatia că orăşenii din
Câmpulung, saşi de origine, s-au îndreptat către Braşov 39 • Motivele involuţiei, evidente
şi prin lipsa construirii unor edificii noi, cu repercusiuni şi în viaţa culturală şi
spirituală, ar putea fi explicate, poate, prin orientarea celei mai mari părţi a activităţii
ţării spre sud. În contextul general s-a remarcat şi în acest caz o modificare a traseelor
vechilor căi de comerţ. Drumul medieval Câmpulung-Braşov a decăzut: era prea lung
şi greu practicabil iama. Ca atare, în secolul al XVII-iea, s-a mers, mai ales, pe noul
drum, mai scurt, mai accesibil, pe Valea Prahovei. O altă cauză a involuţiei a fost aceea
că la finele secolului, în I 689-1690, oraşul Câmpulung a fost ocupat de armatele
austriace comandate de generalul Donat Heissler40 • Cronicile au redat succint jafurile la
care s-au dedat trupele rămase la iernat în Ţara Românească. 41 Nu este locul sli reluăm,
aici, acest subiect dezbătut în mai multe rânduri 42 • Pentru noi, în cazul de faţă,
43
interesează că ocupatia trupelor străine a determinat o accentuare a involu~ei oraşului
Câmpulung. Încercările domniei - Constantin vodă Brâncoveanu şi nepotul său, Ştefan
44
vodă Cantacuzino- nu au dat roade. Ei nu au reuşit să revitalizeze oraşul, în sensul de
a-l readuce la starea din primele decenii ale secolului al XVII-lea. 45 Câmpulungenii au
avut puterea numai să se menţină şi să se înscrie între aşezările urbane de rangul al
46
doilea şi al treilea din Ţara Românească •
La rândul lui, oraşul Curtea de Argeş a mers mai rapid, evident şi sigur, pe un
drum involutiv, cu toate că pe harta alcătuită de stolnic, la finele perioadei, figura între
marile oraşe ale ţării 47 • Din actele vremii nu rezultă a mai fi pe acelaşi plan cu aşezările
urbane de prim ordin - Bucureşti, Târgovişte, Craiova, Brăila - sau chiar cu cele de
grad secundar - Câmpulung, Piteşti, Ploieşti, Caracal, Cemeţ. 48
"Idem, p. 209.
/bidem.
17
În literatura de specialitate, se afirmi! ritos cil în bisericile catolice din Europa orientalii nu au existai şi nu
s-au pllstrat registrele parohiale (cf. Michael W. Flynn, The European Demographic System, 1500-1820,
Baltimore, 1981, p. 8-1 O). Reh1tia lui Baksic, în oarecare ml!surA, infirma aceas\A aserţiune
18
cf. Cdldtorl strdini„„ col. cit„ voi. VI, p. 264; men\inerea acestei situa!ii a înregistrat-o şi misionarul
Giovanni-Banisla del Monte Santa Maria (idem, voi. Vil, p. 230); o sclldere dramaticii e catolicilor o
lnrcgistreazll o relatie latina anonimi despre Ţara RomincascA, datata ante august 1688: în CAmpuiung mai
erau aproximativ 10 familii de catolici (idem, p. 461).
19
Idem, voi. V, p. 264.
lO Dan Horia Mazilu, op. cit„ passim. Pentru comentarii a se vedea Şt. Ionescu, Panait I. Panait, Constantin
Vod6 Brâncoveanu. Viaţa. Domnia. Epoca, Bucureşti, 1969, p. 68 şi urm.
u Dan Horia Mazilu, op. cit„ passim.
~ 1 Cf. Şt. Ionescu, Panait I. Panait, op. cit„ p. 70 şi urm. A se vedea şi bibliografia aferent!.
u Imediat dupll austriaci, 1ara a fost invadata de armatele turceşti şi Ultllrl!Şti, venite la chemarea domnului
pentru alungarea imperialilor.
"' Cf. Ştefan TrAmbaciu, Gheorghe PârnuţA, op. cit„ doc. 27, 28, 29; 1. Rllu\escu, op. cil„ p. 18 şi urm.
" Aceasta situa1ie se vede şi din incapacitatea orlşenilor de a ridica noi monumente de arhitecturi laici sau
eclcsiasticl; este unul dintre putinele oraşe romAneşli care a plstrat nealterat planul urbanistic din timpul
evului mediu.
u. Cf. lstorla României, voi. 111, ed. cit., p. 986-987.
47
Cf. Radu Ştefan Vergatti (Ciobanu), op. cit„ p. 196 şi urm.
48
Cf. Pavel Chihaia, op. cit„ p. 373 şi urm.
16
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Locuitorii din Curtea de Argeş au ajuns sA fie dominaţi de lupta pentru moşie
cu episcopia şi şi-au irosit forţele în lungi procese, cum a fost acela din 1648-1649. 49
Curtea episcopală şi preoţii din oraş nu au reuşit sa formeze un mediu polarizator
pentru orăşenii activi, în primul rând pentru meseriaşii-negustori. Aceştia din urmi nu
au găsit o clientelll cu potenţial financiar între călugării, preoţii şi pelerinii care
frecventau episcopia din Curtea de Argeş. Ultimii erau puţin numeroşi, iar rezidenţa
lor în ora_ş la diverse hramuri, dura scurt timp.
în fine, drumurile comerciale care străbăteau în lung Curtea de Argeş nu se
îndreptau spre centre mari, consolidate, ci spre localităţi în curs de afirmare (Piteşti),
sau în stagnare (Târgovişte, Câmpulung). Negustorii nu puteau fi atraşi prea mult în
Curtea de Argeş, cAci nu gAseau acolo obiecte meşteşugăreşti ori târguri bogate, cum
erau cele de la Piteşti sau Câmpulung. Meşteşugarii nu aveau o gama prea bogată
pentru piaţă: erau pielari, olari, botuşari 50 etc. Erau meserii larg răspândite, dar
produsele celor care le practicau nu au reprezentat o atracţie speciala pentru negustori.
Ei găseau aceste mărfuri, cu uşurinţă, la aceleaşi preţuri, sau mai ieftine, pe întreg
teritoriul ţării.
Un alt motiv care a ţinut pe loc sau, chiar, a făcut sa regreseze acest oraş mic,
care număra în jur de I OOO locuitori, a fost şi în cazul lui ocupaţia armatelor austriece
din iama 1689-1690. Oştenii de sub comanda generalului Donat Heissler, precum şi
tatarii şi turcii, care i-au urmat imediat, nu au pregetat nici un moment sA jefuiască
populaţia sAraca a acestei foste capitale a Ţării Româneşti".
În pofida părerilor locuitorilor Ţllrii Româneşti şi a călătorilor veniţi din
Balcani, elegantul şi rafinatul general imperial Federigo Veterani a scris în relaţiile sale
de călătorie că două din cele trei oraşe argeşene, discutate aici, Piteşti şi Câmpulung,
erau numai nişte sate mari 52 . El a precizat că acesta era punctul său de vedere. A arătat
că locuitorii le socoteau oraşe însemnate pentru ei' 3• Practic, atunci, el a exprimat o
opinie a unui om venit din lumea occidentală, pus în faţa realităţilor Europei de sud-est.
Se poate conchide că în lungul secolului al XVII-iea oraşul Piteşti a evoluat
continuu, mergând pe linia de afirmare, în viitor, între marile aşezări urbane româneşti.
Înclinllm spre a susţine cil, deşi originile oraşului sunt mai vechi - începuturile
secolului al XVI-iea - afirmarea şi ridicarea lui datează din secolul al XVII-iea.
Celelalte doull oraşe argeşene - Câmpulung şi Curtea de Argeş - au stagnat mult timp,
sau chiar au involuat, secolul al XVII-iea fiind evident pentru aceastll situaţie. Târziu,
abia în secolul trecut, secolul al XX-iea, profitând de pe urma celui de-al treilea ciclu al
revoluţiei urbane, s-a început o noul evoluţie a lor.

~ 9 Cf. Istoria Romdnlel, voi. III, ed. cit., p. 70 şi unn.
lCJ
51

Cf Pavel Chihaia, op. cit., p. 192-204.

Cf. Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cil„ p. 30 şi unn.
sz Cf. ClJ/lJtorl striJ/n/ ... , col. cit., voi. VII, p. 477.
si Ibidem („ ... aceasta cAmpie se întinde cale de patru zile pinii la Piteşti, localitate care, deşi este socotitll ca
un oraş, poate fi luatl drept un sat; ... şi de asemenea CAmpulung, pe care îl socotesc ei ca unul dintre cele
mai ftwhoase ale lor, nu poate trece declt drept un sBl mare ... ").
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0

Evoluţia oraşului Câmpulung, de-a lungul Evului Mediu, a fost strâns legată
de apartenenţa sa la un important drum comercial european, drumul unguresc 1.
Importanţa economică2 şi comercială3 a acestui oraş de la graniţa Ţării Româneşti cu
Transilvania, dar mai ales existenţa acelui „zbor'' sau târg anual, cu caracter regional4,

' Universitatea din Piteşti
1
Despre traseul „drumului unguresc" şi importanta sa vezi: Radu Manolescu, Unitatea economică a Ţărilor
Romdne in evul mediu, secolele XIV-XVI, ln voi. Unitate ~I continuitate in istoria poporului romdn,
Bucureşti, 1968, p. 137; Dinu C. Giurescu, Ţara RomâneasâJ in secolele XIV-XV, Bucureşti, 1974, p. 15015 l; P. P. Panaitescu, Drumul comercial al Poloniei la Marea Neagră în Evul Mediu, ln Interpretări
romiineşll, Bucureşti, 1994, p. 84.
2
Ca urmare a dezvoltlrii vieţii urbane şi meşteşugll'eşti tncepllnd cu secolele XIV-XV (cf. I. Hurdubeţiu, FI.
MArJu, Câmpulung-Muscel medieval, tn „SAi", XI, 1968, p. 28-29) şi continullnd cu secolele XVI-XVII
(vezi Sebastian Tudor, Dezvoltarea meşteşuguri/or din zona Muscelului în Evul Mediu, sec. XIV-XVIII,
„Studii şi comuniclri", 111, CAmpulung Muscel, 1984, p. 49-54).
3
Aşa cum reiese din documentele de cancelarie de la sfârşitul secolului al XIV -lea şi începutul secolului al
XV-iea: vezi Gh. P4muta. Şt. Tr4mbaciu, Documente şi inscripţii privind Istoria oraşului CâmpulungMuscel, voi. I, (1215-1699), Bucureşti, 1999, p. 113-114.
4
Comerţul c4mpulungean s-ar încadra in categoria „comerţului la distanţii medie", un comerţ regional şi
inter-regional, cu produse de larg consum (vezi despre acest tip de comerţ ln: Bogdan Murgescu, Istorie
românescă- istorie universală, 600-1800, ed. revllzuta şi adllugitll, Bucureşti, 1999, p. 43-44) el putllnd fi
comparat, dar numai lntr-o oarecare mllsura, cu cel de la tdrgurile din Champagne, unde se întlllneau
negustorii occidentali, at& cei din nord cât şi cei din sud (Fcmand Braudel, Timpul lumii, voi. I, Bucureşti,
1989, p. 13S). Multa vreme s-a considerat ca târgul de la CAmpulung a avut un caracter intemational (cf.
Flaminiu MArţu, Bâlciul, târg lnterna,ional, Jn Câmpulung-Muscel, Ieri şi azi, C4mpulung Muscel, 1974, p.
37; idem, Gândirea oriişeneascd din Câmpulungul Muscel medieval in contextul contacte/or cu clvtliza,ille
Apusului şi Rlfsdritului, ln „Studii şi comunicllri", 11, CAmpulung Muscel, 1982, p. 20; Costin Murgescu,
Drumurile unitdţii romdneşti. Drumul oilor. Drumurile negustoreşti, Bucureşti, 1996, p. 11 O), plccllndu-se,
probabil, de la faptul cil unii cllllltori strlini au subliniat importanta deosebita a acestui târg, asemeni lui
Sebastian MUnster (Cd/dtori strlJ/nl rkspre Ţlirl/e Române, voi. I, ed. Maria Holban, Bucureşti, 1968, p.
S04), Anton-Maria del Chiaro (vezi Anton-Marta del Chiaro Fiorcntino, Revolu,iile Va/ahtei, trad. S. ChrisCristian, laşi, 1929, p. 10) sau mitropolitului Neofit Cretanul (Căldtorl străini despre Ţdrile Române, voi.
IX, 1997, p. 342).
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aveau sl explice atenţia deosebit! acordat! Câmpulungului, de-a lungul secolelor, de
către domnii Ţării Româneşti'.
Informaţiile despre târgul sau ,,zborul de la Sf. Ilie", ţinut la Câmpulung încă
din veacul al XV-iea, se înmulţesc cu veacul al XVII-iea. Atunci, el a fost'mutat de
clltre Matei Basarab de la biserica Sf. llie6 la mănllstirea Negru Vodă (10 aprilie 1647)7 .
Între 1650 şi 1670 „zborul" a fost împărţit în trei secţiuni sau, altfel spus, în trei mici
târguri, în funcţie de specificul produselor cu care se făcea comerţ: târgul de produse
(lângă manăstirea Negru Voda), târgul de peşte (lânga biserica Sf. Ilie) şi târgul de
animale (lângă biserica Sf. Marina)8•
Aici, la Câmpulung, cu ocazia „zborului de la Sf. Ilie"( J7-27 iulie), care
avea loc în fiecare an9 , se adunau, aşa dupll cum relateazl Anton-Maria del Chiaro,
secretarul lui Constantin-vodă Brâncoveanu, „negustori din toate pl1rţi/e" 10 •
Mitropolitul Neofit Cretanul, care a stat vreme de trei zile la Câmpulung, între 14 şi 17
august J746 11 , arăta că târgul „era cunoscut chiar şi în Europa; fiindcli se adunau în
fiecare an negustori ca la 20.000 sau JO.OOO de oamem" 12 •
Beneficiarii acestui comerţ erau, în primul rând, orăşenii câmpulungeni 13
care se bucurau de o serie de privilegii din partea Domniei: scutire de vama
pârcălabilor din oraş 14 ; scutire de vama de peşte"; dreptul de a încărca toate mărfurile
ce intră sau ies din târgul oraşului 16 ; scutire de darea goştinăritului pentru f,orcii pe care
îi vindeau în Ţara Ungurească 17 ; scutire de darea fumăritului 11 şi de cotărit 9 •
' Drept mlrturie, ln acest sens, hrisoavele şi clrţile de 1ntArire a scutirilor şi privilegiilor acordate ortşcnilor
campulungeni de-a lungul Evului Mediu: vezi Şt. Trimbaciu, Gh. PArnuţll, Pdnza „ Ocolnlca"' cu vechile
prillllegii ale OrQIU/u/ Cdmpulung MUJce/, 1215-1747, Piteşti, <1997>.
6
Unde functionese Inel din veacul al XV-iea: cf. Flaminiu MArţu, op. cit., p. 37-38.
7
Gh. PAmufl, Şt. TrAmbaciu, op. cit„ doc. 64, p. 209-216. lnainte de a fi transformata în mlnlstirc, biserica
domneasca Negru Vodl a fost rcfftcutl din porunca lui Mazei Basarab. Aceasta. refacere a avut loc tn trei
etape: prima Intre 1635 şi 1636 (Pavel Chihaia, Din cetiJţile de scaun ale ŢiJrll Rom4neşll, Bucureşti, 1974, p.
234), a doua Intre 1636 şi 1638 (ibidem) şi cca de-a treia Intre 1640 şi 1647 (ibidem, p. 235). Daca 1n primele
etape, lucrarile de refacere au fost conduse de clucerul Socol C~anul, numit ispravnic de cltre domn
(Ibidem, p. 234 ), ln cea de-a treia etapa supraveghaea lucrllrilor a fost lllcuta de cltre ieromonahul
Melchisedec, egumenul viitoarei mlnlstiri, cel care „a ridicat tn jurul manastirii ca un fel de cetate din bAme
mari inconjurAnd-o cu 12 bastioane de jur lmprejur''(CiJliJlorl striJinl de8!Jre Ţdrl/e Române, voi. V, 1973, p.
212). Era vorba despre o ,,palisadl", lnlocuitl ln 1646 cu un zid (Pavel Chihaia, op. cil.). un an mai tArziu, ln
1647, s-a ridicat şi un tum-clopotniţl (CiJ/iltorl atriJlni despre ŢiJrl/e Rom4ne, p. 266).
1
Şt Trimbaciu, Cdteva date privitoare la „zborul th la Sfdntul Ilie" din Cdmpulung, 1n „Studii şi
comuniclri", V, CAmpulung Muscel, 1989, p. 301-302; Claudiu Neagoe, Aspecte economice şi culturale din
Cdmpulungul de a/JiJdat", în „Gazeta de Muscel", an. VJ, 1999, nr. 197-198, p. 6.
9
Cf. Georg Kraus, Cronica Transilvaniei (/608- 1665), trad. şi studiu introd. de Gh. Duzinchievici şi E.
Reus-MArza, Bucureşti, 1965, p. 12.
10
Anton-Marta del Chiaro Fiorcntino, op. cit.
11
Claudiu Neagoe, Vizita mitropolitului Neofit Cretanul la Cdmpulung (14-17 august 1746), în „Gazeta de
Muscel", an. VI, 1999, nr. 214, p. 6
11
CiJllJtori atriJlnl despre ŢIJrlk Romdne, voi. IX. Cifra mentionatl, de 20-30.000 de negustori, este însa
exagerata.
13
Cf. Şt. TrAmbaciu, Cateva date privind comerţul dintre Cdmpulung, BrQ.Jov şi Sibiu în secolele XIV-XV, în
„Studii şi comuniclri", I, CAmpulung Muscel, 1981, p. 37-40.
14
Gh. PArnuţl., Şt. Trlmbaciu, op. cit„ doc. 33 (7 mai 1615), p. 160-163.
15
Ibidem, doc. 134 (27 iun. 1672), p. 295-297; doc. 139 (1674), p. 302·303.
16
Ibidem, voi. li (1700-1799), doc. 10 (21 dec. 1709), p. 99; doc 11 (21 dec. 1710), p. 99-100.
17
Ibidem, doc. 40 (31 mai 1733), p. 132.
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Nu de pu~ine ori, câmpulungenii intrau în conflict cu negustorii străini, mai
ales cu cei turci20 • La 1670, de pildă, orăşenii se plângeau lui Antonie Vodă din Popeşti
împotriva negustorilor turci care vin ,,şi fac silă de stricd obiceiul, de prindu prăvdlii
ale neguţdtorilor de ţeard şi ale altora streini şi ale altor rlifeturi" şi care „ nu să pun
la locul lor pre unde au fost şi mai nainie ... " 21 ; mai mult dect!Jt att!Jt „ chiria de prăvălie
o oprescu de nu dau precum dau şi alţi neguţtJtori ... •<'-2 , iar alţi turci „cari au datorii în
oraş nu-şi cautd cu judecatli dreaptă şi sd-i adune sli-i închizd judecătorii de acolo, de
loc îi închid şi fărd nici o judecată, şi-i bat şi-i cliznescu cum le iaste voia lor ..." 23 . A
fost nevoie de trimiterea unui slujitor domnesc, un beşleagă2 4 , care să pună capăt
neînţelegerilor, astfel încât ,,să nu imble turcii în voia lor ci să să aşaze pre la răfetul
lor pre unde au fost şi mai nainte, iar să n-aibd voe a prinde ei prăvăliile altor
neguţdtori şi ale altor răfeturf' 2 ' şi, în plus, ,,să a/bd a-şi darea chiria prăvăliilor pre
deplin cum dau şi alţi rieguţătorf' 26 • Iar „cei ce vor avea datorii la orăşani să n-aibă ei
voe a-i închide ci întdi să-i judece defaţli la judecători acolo, apoi duplijudecată ii vor
închide judeclitorit'27 •
Tot pentru nişte ,,gâlcevi şi nebunit', iscate de turci la Câmpulung cu ocazia
târgului de Sf. Ilie, Ştefan-vodll Cantacuzino avea sll trimitll aici, în 1715, un corp de
beşlii condus de un beşli-agasf8 •
Alteori, turcii erau cei supuşi jafurilor, abuzurilor şi chiar omorurilor, din
partea creştinilor, în vremea războaielor de la 1716-1718 29 , 1737-173930 şi 1788-

11

Ibidem, doc. 55 (4 febr. 1742), p. 144.
Ibidem, doc. 57 (13 iun. 1742). p. 145.
211
Cel mai vechi episod, tn acest sens, a fost cel de la I S 16 c4nd, din porunca lui Neagoe Basarab, negustorii
turci au fost alungaţi din CAmpulung datoritl abuzurilor (vezi Grigore Tocilescu, 534 documente slavoromâne din Ţara Românea.rc1J şi Moldova prtvltoare la legiJturlle cu Ardealul, 1346-1603, Bucureşti, 1931,
p. 253-254). Dupl aceastl data, Sebastian Monstcr mentloneazl, 1n CosftWgrajla sa, existenta la CAmpulung
a unui slujba1 turcesc (CiJllJtor/ striJinl despre ŢiJrlle Române, voi. I, 1968, p. 504). care avea, probabil,
sarcina de a-i tine în frAu pe turcii de la CAmpulung şi, binein\elcs, de a le aplra drepturile.
21
Oh. Plmutl, Şt. Trftmbaciu, op. cit., voi. 1, doc. 129 (8 iul. 1670). p. 290.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
Era comandantul unui corp de mercenari turci sau tltari, însarcinat cu prevenirea abuzurilor, jafurilor şi
omorurilor llcute de LUrci şi cu pedepsirea acestora: cf. lrutituţ/I feudale din ŢIJrlle Romdne. Dicţionar,
coord. Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoiccscu, Bucureşti, 1988, p. 42.
u Oh. Plmutl, Şt. Trlmbaciu, op. cit.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
21
Apud N. Stoicescu, Curteni şi slujitori. Contributii la istoria armatei romAne, Bucureşti, 1968, p. 205.
29
Din toamna anului 1716 plnl-n primavara anului 1717 oraşul Câmpulung s-a aflat sub ocupatia trupelor
imperiale ( vezi Claudiu Neagoe, Cdmpulungul în /impui rifz~olu/ul austro-turc 1716-1718, în „Analele
Cercului de Istorie «Gheorghe I. Briltianu»", an. I-II (1998-1999), Clmpulung-Muscel, 2000, p. 41-42). La 3
septembrie 1717, loan-vodA Mavrocordat cerea generalului Stenville, c0mandantul-general armatelor
imperiale din Transilvania, sl opreascl incursiunile austriecilor şi sArbilor în Ţara RomAneascA: N. Iorga,
Scrisori de boieri. Scrisori de domni, ed. Ruxandra Mihlill, Bucureşti, 1999, doc. LXXIV, p. 259.
30
Acum, oraşul Clmpulung a fost jefuit şi incendiat de cltre austrieci ( vezi Claudiu Neagoe, Cdmpulung
,1737, tn ,,Argcssis. Studii şi comuniclri", seria istorie, X, Piteşti, 2001, p. 181-183). Iarmarocul sau ,,zborul
de la Sf. Ilie" a încetat a simai tine dupa 1737 ( cf. Oh. Plmutl, Şt. TrAmbaciu, op. cit., doc. 91 şi 93, p 180
şi 182). ca dovadl şi lipsa ştirilor despre acesta în izvoarele silseşti, care pini atunci fusesera destul de
19
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1790 31 • Din aceasta cauzA turcii luau adesea măsuri. Iatl de pildă, la 24 iunie - 3 iulie
1732 sultanul Mahmud I dadea poruncă ceauşului HUseyin,, să numească un zabir1 ,
pentru „iarmarocul" de la Câmpulung, care să apere pe turcii de aici şi pentru ca
negustorii creştini ,,sd nu mai încalce şi sd nu mai atingd, sub pretextul negoţului,
mdrfurile şi onoarea neguţdtorilor şi negustorilor şi altor robi ai lui A/ah, care, venind
din cele patru pdrţi, pentru negoţ, se adună în iarmarocul cunoscut sub numele de
Câmpulung (Kumbu/uk), ce se ţine de obicei o datii pe an, in principatul Ţdrii
33
Romdneşti ... " • Totodată, au fost luate măsuri şi împotriva abuzurilor fllcute de turci în
Ţara Româneasca. Astfel, Poarta a numit aici, în 1737„,un bimbaşa, anume Veli-aga,
care a strdns şi a ţinut in frdu pe aceşti turci, gâtuind şi omorând pe cdţiva
34
dintr-înşii„." • O porunca sultanală din 16-25 septembrie 1756, didea puteri depline
ag6i de beşlii asupra supuşilor otomani „rdujrlcdtori şi aţâţători şi necinstiţr',
recunoştea şi întarea „vechea reguld şi uzanţd a principatului ca voievodul Ţării
Romdneşti sd desemneze, dintre beşliii aflaţi în slujba sa, câte un locţiitor al agăi
beşliilor, in târgurile şi în împrejurimile lor şi în celelalte locuri cuvenite din
principatul menţionat'3 '.
DupA 173 7, când oraşul a avut de suferit de pe unna ocupatiilor militare
6
austriece şi turceşti3 , „zborul de la Sf. Ilie" a fost închis)?. Se va redeschide abia la
1772, prin hotarârea marelui Divan al Ţllrii Româneşti, el fiind lisat în seama
ispravnicilor de la Câmpulung38 • Aceştia urmau să se îngrijească atllt de organizarea cât
39
şi de liniştea „zborului" . Au existat, însll, cazuri în care ispravnicii nu puteau rezolva
conflictele iscate pe timpul t!rgului între participanţi. Iată, de pildă, la l 786
câmpulungenii aveau sll intre conflict cu egumenul mănăstirii Negru VoclA pentru vama
„zborului". A fost nevoie de trimiterea unui mumbaşir~ 0 pentru aplanarea conflictului41 •

numeroase (apud Adolf Annbruster, Dacoromano-saxonica. Cronicari romdnl despre saşi. Romdnil fn
cronica st'Jseasclf, Bucureşti, 1980, p. 295).
11
Vezi Claudiu Neagoe, Cdmpulungul fn vremea „rcJzmJr/ţei" din anii 1788-1790, în „Revista de istorie a
Muscelului. Studii şi comunicllri", VI, CAmpulung Muscel, Bucureşti, 2001, p. 91-9S.
32
Ere o cllpetenie otomanii cu atribuţii militare 'i administrative, tnsllrcinatl cu politia targului: Irul/tu/li
feudale din Ţt'Jrile Române. Dic/ionar, p. S17.
33
Valeriu Veliman, Relaţiile româno-otomane (1711-1821). Documente twceşti, Bucureşti, 1984, p. 202.
Un amlnunt extrem de interesant tl constituie 11 relatarea celor doi" meŞteşugari germani Andreas Jllschkc şi
Zachlll'ias Hirschel, ajunşi la CAmulung pe 27 iunie 1740, din care afUlm ci la primul post turcesc din Ţara
rom4ncascll, probabil la Ruclr, ei au fost "controlati în chipul cel mai riguros şi cercetaţi cu dc-arnlnuntul .. „
de un ct'Jpltan /urc (s. n.)": Ct'Jlt!Jtorl slrlfinl despre Ţdrlle Române, voi. IX, p. 250.
34
Cronica Ghicule-1tilor. lslorla Moldovei lnlre anii 1695-1754, ed. Nestor Camariano şi Ariadna
Camariano-Cioran, Bucureşti, 1965, p. 401.
35
Valeriu Veliman, op. cil., doc. 130, p. 343-344.
16
Claudiu Neagoe, Cdmpu/ung .1737„
37
Oh. PAmuţll, Şt. Trtmbaciu, op. cil.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
Era un agent domnesc care ducea imediat la îndeplinire hotlrarile privind pricinile mai importante de
judecatl: /nstituţlifeudale din Ţdrlle RollldM. Dicţionar, p. 313.
u Oh. PArnuţl, Şl. Trimbaciu, op. cit„ doc. 141 (10 febr. 1786), p. 239.
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ln timpul ,,rdzmiriţet' dintre anii I 788-1790, „zborul de la Sf. Ilie" a fost din
nou închis42 • Trecând ,,rdzmiriţa", marele Divan a dat din nou poruncă ispravnicilor şi
judeţului de la Câmpulung, la 12 mai 1791, ca sa „dea de ştire la neguţltori, la lăcuitori
şi la toţi dă obşte spre a sit strânge ca să facă acest zbor cum s-a flcut şi mai nainte
vreme în locul cel obicinuit al lui"41 . Un an mai târziu, însă, la 1792, „zborul" avea să
fie închis din porunca lui Mihail Constantin Şuţu ,,pentru ferirea de zmerduire a boa/ei
ciumel' 44 , apoi deschis din nou, la 8 iunie 1793, prin porunca lui Alexandru Moruzi 45 •
Pe termen lung, evoluţia economici a oraşului Câmpulung a fost strict legată
de acest „zbor de la Sfântul Ilie", care a tlcut din el unul din cele mai importante centre
comerciale al Ţllrii Rom8.neşti46 .

42

Jbidem, doc. 157, p. 261.
Ibidem.
"lbidtm, doc. 165 şi 168, p. 274 şi 276.
"Apud Şt. TrAmbaciu, Cdteva date privitoare la .,zborul de la Sfântul //le" din Cdmpulung, în „Studii şi
43

comunicllri", V, p. 303. A fost redeschis la începutul secolului al XIX-iea, ci fiind mcnJionat deja la 9 iulie
181 O(vezi Gh. P&mu1a, Şt. Tr4mbaciu, Documente privind istoria ora.pilui Cdmpulung, voi. III ( 1800-1821 ),
Bucureşti, 2000, doc. 6S, p. 169-170).
-16 Vezi Claudiu Neagoe, Aspecte economir;e şi culturale din Cdmpulungul de altlJdatlJ, în „G111.eta de
Muscel", an. VI, 1999, nr. 197, p. 6.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

DESPRE BISERICILE DE LEMN DIN

VLĂDEŞTil DE JOS, COM. VLĂDEŞTI, JUD. ARGEŞ
SPIRIDON CRISTOCEA •
La sflrşitul lunii martie 1976 m-am deplasat tn satul Vlădeştii de Jos pentru a
efectua cercetări arheologice la biserica de aici, care, datorit! st!rii proaste în care se
afla, unna să fie demolată tn vederea construirii unui nou lăcaş. Construit! din lemn pe
fundaţie din bolovani de râu şi clrllmidă, l!lcaşul era compus din altar, naos, pronaos şi
pridvor, fiind tencuită atât în interior cit şi în exterior. De plan dreptunghiular compus,
cu naosul suprallrgit şi absida decroşatl, cu cinci laturi, biserica se încadra în tipul
„III a 2", după tipologia lui Radu Creţeanu 1• În interior biserica era pictată în ulei de
către pictorul Dumitru Belizarie din Domneşti, jud. Argeş.
Pe peretele de est al pridvorului, deasupra uşii de intrare în pronaos, se afla o
pisanie2 din care aflăm că biserica, care avea hramurile Adonnirea Maicii Domnului şi
Sfintul Nicolae, a fost construit!l între 1893 şi 1896 de către enoriaşii din sat şi alţi
„pioşi din mai multe comuni". Biserica, care s-a sfinţit la 14 ianuarie 1896, a fost
construită în locul „althii vechi".
Considerând că datorită st!rii proaste în care se afla (turlele înclinate, pereţii
curbaţi, lemnul putrezit), biserica se putea prăbuşi în timpul şi datorită săpăturilor
arheologice, care s-ar fi tlcut înăuntru şi în afară, nu ne-am încumetat la aceastll
operaţie. De aceea, m-am mul~mit numai cu o cercetare swnarA, cu ocazia îndeplrtării
dalelor de piatr!l cu care era pardosită biserica şi a unui strat de p!m4nt de circa l 0-15
cm grosime. Ca urmare a acestei operaţii au fost descoperite, în anumite locuri,
fundaţiile vechiului locaş. Datele oferite de această cercetare nu ne permit să
cunoaştem în întregime vechea biserici. Cu certitudine se poate afirma cil a fost o
• Muzeul Judeţean Argeş
1
Radu Creţeanu, BIJerlcile de lemn din Muntenia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
Pisania, scrisa cu vopsea în alfabet latin, avea unnltorul conţinut: ,,Aceasta sft. biserici, cu patronagiurilc
Ador<mirca> M<aicii> D<omnu>lui şi Sft. eni<r>h Nicolae:, s-au fondat din nou, tn locul althii vechi.
Începlnd lucrarea ln 1893 s-a tennenat şi sfinţit la 1896 14 ianuarie de protom:ul Ioan Burci, ln zilele (loc
şters) şi cu binecuvlntarca !nalt preasfintitului D. O. Ghenadie Mitropolitul primat, cu cheltuiala d·lor
pre<ot> Gheorghe Giorgianu, Constantin Matheescu, pre<ot> Const P4rvulescu, Const. Popescu, Ion
Pltraşcu şi cu ajutoru obştii icnorieaşilor, mai venind tn ajutor şi alţi pioşi din mai multe comuni. Intre
cti<torii> principali sini şi Ioan O. Pltraşcu, Ion Poposcu. Pictor Bclidaric Domneşti".
În proscomidie, cu alfabet latin, era scris „Pomelnicul ctitorilor. Gheorghe prc<ot>, Maria
pri<otcasa>, Ioan, Filofthea, Const<antin> pre<ot>, Ileana pri<otcasa>, Const<antin>, Elisaveta, Nicolaie,
Const<antin>, Maria, Ioan, Maria, Ioan, Stanca, Ioan, Maria, Nicolaic, Belidaric, Maria, Ghe<or>ghi, 2,
Marin, Maria".

1
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SPIRIDON CRISTOCEA

BISERICA „ADORMIREA
MAICII DOMNULUI" ŞI
„SF. NICOLAE",
VLĂDEŞTII DE JOS, COM.
VLĂDEŞTI, JUD. ARGEŞ
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tot din lemn, ridicată pe o fundaţie (0,50 m lăţime) din bolovani. Având 17 m
lungime şi circa 5,20 m lăţime, în exterior, biserica era de plan dreptunghiular simplu şi
absida decroşat! poligonală, compusă din altar, naos şi pronaos, putând fi încadrată fie
în tipul „II a" fie în tipul „II c I", după tipologia lui Radu Creţeanu. Neefectuându-se
cercetări arheologice sistematice, nu s-au descoperit obiecte care să ne ajute la datarea
primei biserici, care ar fi putut fi construită în secolele XVIII-XIX.
Deşi deplasarea noastră a avut ca obiectiv cercetarea arheologică a
monumentului, am constatat existenţa în patrimoniul bisericii a mai multor icoane,
unele destul de valoroase. Întrucât s-a putea să nu mai existe astăzi, prezent!m în
continuare numai inscripţiile aflate pe unele din ele, care ne permit să aflăm numele
zugravilor şi al comanditarilor, ca şi data executării lor. Astfel, pe icoana cu numărul de
inventar 179 (Iisus Hristos) se afla inscripţia: „Aceste doo sfinte icone s-au făcut prin
osărdiia dumnialui Ioan Cotopelia şi soţiia dumisale Bălaşa cu tot cheltuiala
du<mn>ialor. 1856 d<e>c<hemvrie> 15. Gheorghie Băliceanu zugraf'. Cea de a doua
icoană, care avea tot numărul de inventar 179, reprezenta pe Ioan Botez.Atorul. Pe
icoana cu numărul de inventar 181 (Sf. Nicolae) se afla inscripţia „ Prin osă<r>diia şi
cheltuiala dum<n>ialui O. Gligorie U.ngescu 1857 aprilie 6", iar pe cea cu nr. 180
(Sfinţii Voievozi) era inscripţia „ 1864 m. 1, Petrică zu<grav>".
Întrucât după demolarea bisericii din 1893-1896 nu s-au mai efectuat cercetări
arheologice, din motive care nu ne aparţin, observaţiile realizate de noi cu ocazia
deplasării din 1976 îmbogăţesc cunoştinţele noastre despre bisericile de lemn din
această zonă.
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MUZEUL

JUDEŢEAN ARGEŞ

ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

TEZAURUL MONET AR DESCOPERIT LA DEAGU, COM. RECEA,
JUD. ARGEŞ (SEC. XVID-XIX)
ROMEO MASCHI0°
Descoperit întâmplător, în urma unor lucrAri agricole, tez.aurul de la Deagu a
intrat în posesia Muzeului Judeţean Argeş în anul 1964 prin achiziţionarea acestuia'.
Tezaurul cuprinde 290 monede emise în Imperiul Otoman de sultanul Selim al
III-iea 7 aprilie 1789 - 29 mai 1807 (11 B 1203 - 21 Ra 1222)2. Monedele sunt din
argint cu titlul cuprins între 650-700 °/00 , greutatea totală fiind de 8928 g.
Lista monedelor tezaurului cu datele tehnice3 :

I. Av. SultanOI berreyni v haknUI bahreyni essultan bio esultan.
Rv. Tugri I Duribe Islimboi fi 1203.
AR; YUzlUk; G = 31,10 g; D = 45 mm; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv.
212.
2. AR; YUzlUk; G = 31,60; D = 45; Istambul; Anul 3; 1790-179 l; inv. l 11.
3. AR; YOzlUk; G = 31,30; D = 43; lstambul; Anul 9; 1796-1797; inv. 270.
4. AR; YUzlllk; G = 31; D = 44; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 276.
5. AR; YUzlnk; G = 31, 1O;D=45; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 24.
6. AR; YUzlUk; G = 31,60; D = 44; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 169.
7. AR; YUzlUk; G = 32,50; D = 45; lstambul; Anul 7; 1794-1795; inv. 132.
8. AR; YUzlUk; G = 30,70; D = 43; Istambul; Anul I; 1789; inv. 18.
9. AR; YUzlUk; G = 31,80; D = 44; Istambul; Anul 16; 1803-1804; inv. 73.
10. AR; YUzlUk; G = 31,10; D = 45; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 207.
11. AR; YUzlUk; G = 32; D = 45; lstambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 153.
12. AR; YUzlllk; G = 31,40; D = 45; Istambul; Anul l; 1789; inv. 249.
13. AR; YUzlUk; G = 31,50; D =45; Istambul; Anul4; 1791-1792; inv. 241.
14. AR; Yllzlllk; G = 30,30; D = 43; lstambul; Anul 7; 1794-1795; inv. 195.
15. AR; YOzlUk; G = 32; D = 43; Istambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 237.
16. AR; YUzlUk; G = 31,90; D = 44; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 49.
' Muzeul Judeţean Argeş
1
Alte infonnatii despre condifiile descoperirii nu cunoaştem, cetlţeanul Ciubuc Constantin care a gasit
tezaurul deccdAnd cu mulţi ani în unnl.
2
Anii Hegirei. Vezi Mihail Guboglu, tabele sincronice, Datele Hegirei şi datele erei noastre, Bucureşti,
1955, LXIII+ 330 p. + 3 planşe.
1
Nuri Pere, Omian/llarda Madend Para/ar, lstambul, 1968.
Pentru YOzlOk cf. Nuri Pere p. 231, nr. 705; pentru lkilik cf. Nuri Pere p. 231, nr. 706.
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17. AR; YUzlOk; G = 30,80; D = 45; Istam~ul; Anul 12; 1799-1800~ inv. 61.
18. AR; YOzlUk; G = 31,20; D =43; lstam~ul; Anul 3; 1790-1791; mv. 63.
19. AR; YUzlOk; G = 31,50; D = 45; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 152.
20. AR; YUzlUk; G = 31,80; D = 43; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 43.
21. AR; YUzlUk; G = 31,30; D = 43; lstambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 142.
22. AR; YUzlOk; G = 30,90; D = 44; lstambul; Anul I I; 1799-1799; inv. 161.
23. AR; YUzlUk; G = 28,60; D = 43; Istam~l; Anul 2; 1789-1790; inv. 124.
24. AR; YUzlOk; G = 31,80; D = 44; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 90.
25. AR; YUzlOk; G = 30,90; D = 45; IstambW; Anul 4; 1791-1792; inv. 40.
26. AR; YUzlUk; G = 32; D = 43; Istambul; :Anul 6; 1793-1794; inv. 289.
27. AR; YUzlUk; G = 31,90; D = 45; lstambUI; Anul l; 1789; inv. 45.
28. AR; YOzlUk; G = 31,30; D = 44; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 175.
29. AR; YUzlUk; G = 31,80; D = 45; IstambµI; Anul I; 1789; inv. 6.
30. AR; YUzlOk; G = 31,90; D = 45; lstamb'ul; Anul 4; 1791-1792; inv. 227.
31. AR; YilzlOk; G = 32,10; D = 45; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 136.
32. AR; YUzlUk; G = 31; D = 44; Istambul; ~nul 2; 1789-1790; inv. 276.
33. AR; YUzlUk; G = 30,90; D = 45; lstambµI; Anul IO; 1797-1798; inv. 256.
34. AR; YUzlOk; G = 30,70; D = 42; lstamb\Jl; Anul 15; 1802-1803; inv. 266.
35. AR; YilzlOk; G = 31,40; D = 45; lstambµl; Anul 3; 1790-1791; inv. 27.
36. AR; YUzlOk; G = 32,60; D = 44; lstambul; Anul 14; 1801-1802; inv. 2.
37. AR; YOZIOk; G = 31,70; D = 44; lstambbl; Anul 2; I789-1790; inv. 26.
38. AR; YUzlOk; G = 32,10; D = 45; lstambl.d; Anul 1; 1789; inv. 33.
39. AR; YUzlOk; G = 31,30; D = 45; lstamb~l; Anul 3; 1790-1791; inv. 32.
40. AR; YUZlOk; G = 31,30; D = 44; Istambtd; Anul 4; 1791-1792; inv. 72.
41. AR; YUzlUk; G = 31,50; D = 45; lstambul; Anul 4; 179] -1792; inv. 31.
42. AR; YuzlOk; G = 30,80; D = 45; lstamb\il; Anul 3; 1790-1791; inv. 84.
43. AR; YUzlOk; G = 32,30; D = 45; lstambµl; Anul 4; 1791-1792; inv. 107.
44. AR; YUzlOk; G = 27; D =43; lstambul; ţ\.nul 6; 1793-1794; inv. l 86.
45. AR; YUzlOk; G = 31,50; D = 44; Istamb~l; Anul 2; 1789-1790; inv. 102.
46. AR; YUzlOk; G = 31,50; D = 44; Istamb'11; Anul 1; 1789; inv. I 35.
47. AR; YUzlOk; G = 32; D =44; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 118.
48. AR; YUzlOk; G = 31,40; D = 43; lstambyl; Anul I; 1789; inv. 214.
49. AR; YUzlilk; G = 30,50; D = 45; Istambvt; Anul 8; 1795-1796; inv. 123.
50. AR; YUzlilk; G = 3 I,20; D = 45; Istambul; Anul 15; 1802-I803; inv. 119.
51. AR; Yozlilk; G = 3 l,40; D ... 44; Istambml; Anul 8; 1795-1796; inv. 60.
52. AR; YUzlOk; G = 31,70; D = 45; lstamb~I; Anul 10; 1797-1798; inv. 113.
53. AR; YUzlOk; G = 31,30; D = 45; lstambl.11; Anul 11; 1797-1798; inv. 272.
54. AR; YUzlOk; G = 31,20; D = 44; lstambUI; Anul 4; 1791-1792; inv. 281.
55. AR; YUzlUk; G = 30,90; D = 43; Istambul; Anul 15; 1802-1803; inv. 121.
56. AR; YttzlOk; G = 30,60; D = 45; lstambul; Anul 9; 1796-1797; inv. 223.
57. AR; YUzlOk; G = 30; D = 45; lstambul; ~nul 2; 1789-1790; inv. 17.
58. AR; YUzlilk; G = 32,40; D = 45; lstamb1d; Anul 1; 1789; inv. 185.
59. AR; YOzlUk; G = 31,40; O= 45; Istamb!Jl; Anul 2; (?tocit! 789-1790);
inv. 257.
60. AR; YUzlilk; G = 31,30; D = 45; Istarnb1'1; Anul 8; 1795-1796; inv. 54.
61. AR; YUzlUk; G = 30,https://biblioteca-digitala.ro
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62. AR; YUzluk; G = 30,90; O= 45; Istambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 181.
63. AR; YUzlUk; G = 32,10; O= 45; Istambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 115.
64. AR; YUzlUk; G = 31,10; O= 44; Istambul; Anul 14; 1801-1802; inv. 39.
65. AR; YUzluk; G = 30,80 = 45; Istambul; Anul 7 1794-1795; inv. 173.
66 .. AR; YUzlUk; G = 31,80; O= 45; lstambul; Anul 13; 1800-1801; inv. 244.
67. AR; YUzlUk; G = 31,70; O= 43; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 263.
68. AR; YUzlUk; G = 32; O= 45; Istambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 98.
69. AR; YUzlUk; G = 31,20; D = 43; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 243.
70. AR; YUzlUk; G = 30,70; O= 44; lstambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 139.
71. AR; YUzlllk; G = 33,40; O= 45; Istambul; Anul 10; 1797-1798; inv. 36.
72. AR; YUzlUk; G = 32,50; D = 44; Istambul; Anul 15; 1802-1803; inv. 92.
73. AR; YUzlUk; G = 31,20; O= 45; Istambul; Anul 6; 1793-1794; inv. 81.
74. AR; YUzlUk; G = 32,10; D = 45; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 193.
75. AR; YUzlUk; G = 31,70; D = 45; Istambul; Anul 7; 1794-1795; inv. 5.
76. AR; YUzlUk; G = 30,20; D = 45; lstambul; Anul IO; 1797-1798; inv. 213.
77. AR; YUzlUk; G = 31,40; O= 44; lstambul; Anul 6; 1793-1794; inv. 86.
78. AR; YUzlUk; G = 31,60; O= 44; Istambul; Anul 1; 1789; inv. 104.
79. AR; YUzlUk; G = 32,10; O= 45; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 14.
80. AR; YUzlUk; G = 32; D = 45; Istambul; Anul 1; 1789; inv. 99.
81. AR; YUzlUk; G = 30,80; D = 44; lstambul; Anul 11; 1798-1799; inv. 80.
82. AR; YUzlUk; G = 31,30; D = 45; Istambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 245.
83. AR; YUzlUk; G = 30,40; D = 45; lstambul; Anul 12; 1799-1800; inv. 35.
84. AR; YUzlUk; G = 31,40; D = 45; Istambul; Anul 13; 1800-1801; inv. 82.
85. AR; YUzlUk; G = 32,10; D = 45; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 42.
86. AR; YUzlUk; G = 31,40; O= 43; Istambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 148.
87. AR; YUzlUk; G = 31,40; O= 44; Istambul; Anul 9; 1796-1797; inv. 246.
88. AR; YUzlUk; G = 31,80; O= 43; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 204.
89. AR; YUzlUk; G = 31; D = 45; Istambul; Anul 1; 1789; inv. 129.
90. AR; YUzlUk; G = 30,90; O= 44; lstambul; Anul 14; 1801-1802; inv. 101.
91. AR; YUzlUk; G = 31,30; D = 44; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 138.
92. AR; YUzlUk; G = 31; D= 43; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 77.
93. AR; YUzlUk; G = 31,40; D = 45; Istambul; Anul 15; 1802-1803; inv. 7.
94. AR; YUzlUk; G = 32,40; D = 45; lstambul; Anul 11; 1798-1799; inv. 248.
95. AR; YUzlUk; G = 30,70; D = 43; Istambul; Anul 13; 1798-1799; inv. 206.
96. AR; YUzlUk; G = 30,50; D = 44; lstambul; Anul 9; 1796-t 797; inv. 228.
97. AR; YUzlUk; G = 31,20; O= 43; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 64.
98. AR; YUzlUk; G = 3 t,90; O= 43; lstambul; Anul I; 1789; inv. 192.
99. AR; YUzlUk; G = 32,30; D = 45; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 198.
100. AR; YUzlUk; G = 31,70; D = 45; lstambul; Anul 13; 1800-1801; inv. 218.
101. AR; YUzlUk; G = 31,50; D = 45; Istambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 171.
102. AR; YUzlUk; G = 31,20; D = 45; Istambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 146.
103. AR; YUzlUk; G = 31, 70; D = 45; Istambul; Anul 5; 1792-1793; inv. I 09.
104. AR; YUzlUk; G = 3 t,60; D = 44; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 62.
105. AR; YUzlUk; G = 31,90; D = 44; lstambul; Anul 3; 1790-t 791; inv. 28.
106. AR; YUzlUk; G = 32; D = 45; lstambul; Anul 1; 1789; inv. 225.
107. AR; YUzlUk; G = 32,20;
D = 45; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. t 74.
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108. AR; YUzltlk; G = 31,50; D = 43; lstam~ul; Anul 5; 1792-1793; inv. 279.
109. AR; YUzltlk; G = 31,10; D = 45; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 112.
110. AR; YUzlUk; G = 31,10; D = 45; lstam~ul; Anul 2; 1789-1790; inv. 189.
111. AR; YUzlUk; G = 31,60; D = 45; lstaml>ul; Anul 4; 1791-1792; inv. 65.
112. AR; YUzltlk; G = 32,40; D = 45; lstambuJ; Anul 17; 1804-1805; inv. 46.
113. AR; YUzlUk; G = 30,60; D = 43; lstambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 251.
114. AR; Yilzltlk; G = 31,40; D = 44; lstam\>ul; Anul 7; 1794-1795; inv. 236.
115. AR; Ytlzlilk; G = 31,40; D = 43; lstampul; Anul 4; 1791-1792; inv. 30.
116. AR; Ytlzltlk; G = 32,20; D = 43; Istam~ul; Anul 5; 1792-1793; inv. 130.
117. AR; Ytlzltlk; G = 32,70; D = 45; lstambul; Anul 8; 1795-1796; inv. 267.
118. AR; Yilzltlk; G = 31,20; D = 45; lstampul; Anul 6; 1793-1794; inv. 83.
119. AR; YUzltlk; G = 31,40; D = 45; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 59.
120. AR; YUzlilk; G = 31,20; D = 45; lstam~ul; Anul 14; 1801-1802; inv. 103.
12 l. AR; Ytlzltlk; G = 31,20; D = 43; lstampul; Anul 5; 1792-1793; inv. 274.
122. AR'. YUzltlk'. G: 31,70'. D: 43'. lstampul'. Anul 4'. 1791-1792'. ~nv. 202.
123. AR, YtlzlUk, G - 30,40, D- 43, lstambul, Anul 4, 1791-1792, mv. 29.
124. AR; Yilzlilk; G = 30,80; D = 43; lstam~ul; Anul 2; 1789-1790; inv. 8.
125. AR; Yilzlilk; G = 31,10; D = 45; lstam~ul; Anul 2; 1789-1790; inv. 165.
126. AR; YUzlUk; G = 31,60; D = 43; Istam ul; Anul 5; 1792-1793; inv. 172.
127. AR; Yilzlilk; G = 31,30; D = 43; lstam ul; Anul 11; 1798-1799; inv. 287.
128. AR; Yilzltlk; G = 31,30; D = 43; lstam. ul; Anul 5; 1792-1793; inv. 9.
129. AR; Ytlzlilk; G = 31,20; D = 43; lstambul; Anul 6; 1793-1794; inv. 85.
130. AR; YUzlilk; G = 31; D = 45; lstambulj Anul 2; 1789-1790; inv. 253.
131. AR: YUzlilk'. G: 30,50'. D: 45'. Istam~ul'. Anul l~; 1799-180~'. inv. 67.
132. AR, YUzlilk, G - 31,50, D - 45, lstam~ul, Anul 2, 1789-1790, mv. 79.
133. AR; Yilzltlk; G = 31; D = 45; Istambul\ Anul 2; 1789-1790; inv. 229.
134. AR; Ytlzltlk; G = 32; D = 43; lstambuli Anul 7; 1794-1795; inv. 76.
135. AR; Ytlzltlk; G = 32,10; D = 45; lstampul; Anul 3; 1790-1791; inv. 34.
136.AR; YUzltlk;G=31,50;D=43;Istam~ul;Anul 11; 1798-1799; inv.191.
137. AR; Ytlzltlk; G = 31,20; D = 45; Istamţ>ul; Anul 2; 1789-1790; inv. 166.
138. AR; YtlzlUk; G = 31,30; D = 45; lstambul; Anul l; 1789; inv. 170.
139. AR'. YUzlUk'. G: 31,40'. D: 44'. Istam~ul'. Anul 5'. 1792~1.793; inv. 247.
140. AR, YUzltlk, G -32,30, D - 43, Istampul, Anul l, 1789, tnv. 252.
141. AR; Yllzlilk; G = 32,10; D = 45; lstampul; Anul 4; 1791-1792; inv. 22.
142. AR; YUzltlk; G = 31,40; D = 45; lstampul; Anul 7; 1794-1795; inv. 126.
143. AR; Ytlzlilk; G = 31,50; D =43; lstam~ul; Anul 3; 1790-1791; inv. 177.
144. AR; YUzlilk; G = 31; D = 45; lstambul 1 Anul 4; 1791-1792; inv. 44.
145. AR; YUzlilk; G = 31,50; D = 44; lstam~ul; Anul 6; 1793-1794; inv. 51.
146. AR; YUzltlk; G = 30,80; D = 44; lstam~ul; Anul 6; 1793-1794; inv. 21.
147. AR'. YUzlUk'. G: 31,30'. D: 45'. Istampul'. Anul l~; 180.1~1802; inv. 116.
148. AR, YUzlUk, G -32,40, D - 45, lstampul, Anul l, 1789, tnv. 3.
149. AR; YUzltlk; G = 31,20; D = 44; Istampul; Anul 1; 1789; inv. 252.
150. AR; YUzltlk; G = 31,50; D = 45; lstambul; Anul l; 1789; inv. 200.
151. AR; YUzlilk; G = 32,20; D = 45; Istambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 48.
152. AR; YUzlUk; G = 31,10; D = 44; lstambul; Anul 14; 1801-1802; inv. 53.
153. AR; YUzltlk; G = 31,60; D = 45; lstampul; Anul 9; 1796-1797; inv. 238.
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154. AR; YUzlUk; G = 31,30; D = 43; lstambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 271.
155. AR; YUzlUk; G = 31,20; D = 45; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 52.
156. AR; YUzlUk; G = 30,50; D = 44; lstambul; Anul 7; 1794-1795; inv. 219.
157. AR; YUzlUk; G = 31,20; D = 45; lstambul; Anul 6; 1793-1794; inv. 114.
158. AR; YUzlUk; G"" 32,10; D = 45; lstambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 254.
159. AR; Yilzlilk; G = 31; D = 43; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 56.
160. AR; YUzlilk; G = 31,40; D = 45; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 283.
161. AR; YUzlUk; G = 31,60; D = 44; lstambul; Anul 11; 1798-1799; inv. 220.
162. AR; YUzlUk; G = 31,20; D = 45; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 262.
163. AR; YUzlUk; G = 31,40; D = 45; lstambul; Anul 7; 1794-1795; inv. 16.
164. AR; YUzlilk; G = 32,60; D = 45; lstambul; Anul l; 1789; inv. 286.
165. AR; YUzlUk; G = 31,20; D = 45; lstambul; Anul l; 1789; inv. 203.
166. AR; YUzlUk; G = 31,20; D = 45; lstarnbul; Anul 6; 1793-1794; inv. 201.
167. AR; YUzlUk; G = 32,10; D = 45; Istambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 188.
168. AR; YUzlUk; G = 31,30; D = 45; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 13.
169. AR; YUzlUk; G = 31,50; D = 45; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 199.
170. AR; YUzlUk; G = 31,10; D = 45; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 19.
171. AR; YUzlUk; G = 32,80; D = 44; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 275.
172. AR; Ytlz!Uk; G = 31,70; D = 45; Istambul; Anul l; 1789; inv. 232.
173. AR; YUzlUk; G = 31,50; D = 45; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 162.
174. AR; YUzlUk; G = 32; D = 44; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 69.
175. AR; YUzlUk; G = 31,30; D = 45; Istambul; Anul 16; 1803-1804; inv. 12.
176. AR; YUzlUk; G = 32, I O; D = 45; Istambul; Anul I; 1789; inv. 222.
177. AR; YUzlUk; G = 31,40; D = 44; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 147.
178. AR; YUzlUk; G = 32,30; D = 44; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 117.
179. AR; YUzlUk; G = 31,30; D =43; Istambul; Anul 13; 1800-1801; inv. 239.
180. AR; YilzlUk; G = 31,10; D = 45; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 235.
181. AR; YUzlUk; G = 31,90; D = 43; lstarnbul; Anul l; 1789; inv. 284.
182. AR; YUzlUk; G = 31,30; D = 44; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 184.
183. AR; YUzlUk; G = 31,20; D = 43; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 150.
184. AR; YUzlilk; G = 3 1,80; D = 45; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 216.
185. AR; YUzlUk; G = 32; D = 45; lstarnbul; Anul 5; 1792-1793; inv. 131.
186. AR; YUzlUk; G = 31,40; D = 45; Istambul; Anul I; 1789; inv. 71.
187. AR; YUzlUk; G = 31,30; D = 45; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 151.
188. AR; YUzlUk; G = 31,40; O= 45; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 280.
189. AR; YUzlUk; G = 31,60; D = 45; lstambul; Anul 16; 1803-1804; inv. 149.
190. AR; YUzlUk; G = 31,30; D = 44; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 180.
191. AR; YUzlUk; G = 31,10; D =44; lstambul; Anul 6; 1793-1794; inv. 197.
192. AR; YUzlUk; G = 31,40; D = 45; Istambul; Anul I; 1789; inv. 230.
193. AR; YUzlUk; G = 32,20; D = 45; lstambul; Anul 12; 1792-1800; inv. 122.
194. AR; YUzlUk; G = 31,10; D = 43; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 38.
195. AR; YUzlUk; G = 31,50; D = 45; lstambul; Anul 6; 1793-1794; inv. 57.
196. AR; YUzlUk; G = 31,60; D = 44; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 141.
197. AR; YUzlUk; G = 32,40; D = 44; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 278.
198. AR; YUzlUk; G = 31,60; D = 44; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 155.
1O; D = 45; lstambul; Anul 15; 1802-1803; inv. 187.
199. AR; YilzlUk; G "" 31,
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200. AR; YUzlUk; G = 31,50; D = 45; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 164.
201. AR; YUzlUk; G = 32,20; D = 45; lstambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 156.
202. AR; YUzlUk; G = 31,40; D = 45; lstambul; Anul 11; 1798-1799; inv. 233.
203. AR; YUzlllk; G = 30,90; D = 45; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 120.
204. AR; YUzlUk; G = 32, I O; D = 45; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 250.
205. AR; YOzlUk; G = 32,40; D = 45; lstam~ul; Anul 2; 1789-1790; inv. 217.
206. AR; YUzlllk; G = 31; D = 43; Istambulj Anul 3; 1790-1791; inv. 93.
207. AR; YUzluk; G = 30,20; O= 45; Istam~ul; Anul 5; 1792-1793; inv. 264.
208. AR; YUzlUk; G = 31; D = 45; lstambul' Anul 2; 1789-1790; inv. 106.
209. AR; YUzlUk; G = 30,60; D = 43; Istam~ul; Anul 11; 1798-1799; inv. 167.
210. AR; YUzlUk; G = 32,20; D = 45; lstambul; Anul 14; 1801-1802; inv. 157.
211. AR; YUzlUk; G = 31; D = 45; Istambull Anul 5; 1792-1793; inv. 159.
212. AR; YUzlUk; G = 31,60; D = 45; lstambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 108.
213. AR; YUzlUk; G = 31,90; D = 44; lstam~ul; Anul 5; 1792-1793; inv. 268.
214. AR'. YUzlUk'. G: 32, 10'. D: 43'. Istam~ul'. Anul ~'. 1790-1791 '. ?1v. 182.
215. AR, YUzluk, G ·- 31,90, D - 45, lstambul, Anul"• 1790-1791, mv. 269.
216. AR; YUzlOk; G = 31,60; D =45; lstambul; Anul 11; 1798-1799; inv. 179.
217. AR; YUzlUk; G = 31; D = 45; Istambul' Anul I; 1789; inv. 190.
218. AR; YUzlUk; G = 30,80; O= 45; Istambul; Anul 9; 1795-1796; inv. 194.
219. AR; YUzlUk; G = 31,70; O= 44; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 211.
220. AR; YUzlUk; G = 29,70; D = 43; Istambul; Anul 13; 1800-1801; inv. 210.
221. AR; YUzlUk; G = 31,50; D = 44; Istambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 260.
222. AR; YUzlUk; G =31; D = 43; lstambull Anul 5; 1792-1793; inv. 91.
223. AR; YUzlUk; G =30,50; D = 44; Jstam~ul; Anul 15; 1802-1803; inv. 20.
224. AR; YUzlUk; G = 31; D = 44; Istambul Anul 3; 1790-1791; inv. 255.
225. AR; YUzlUk; G = 31,20; D = 45; lstam~ul; Anul 2; 1789-1790; inv. 178.
226. AR; YUzlUk; G = 32, to; D = 44; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 154.
227. AR; YUzlUk; G = 31; O= 45; lstambulf Anul I; 1789; inv. 285.
228. AR; YUzlUk; G = 31,30; O= 45; lstambul; Anul 7; 1794-1795; inv. 226.
229. AR; YUzlUk; G = 31,40; D = 44; lstambul; Anul I; 1789; inv. 105.
230. AR; YUzlUk; G = 31,60; D = 44; Istam~ul; Anul 15; 1802-1803; inv. 11.
231. AR; YUzlUk; G = 31,70; D = 45; lstambul; Anul 12; 1799-1800; inv. 95.
232. AR; YUzlUk; G ·=- 30,20; O= 43; lstambut; Anul 3; 1790-1791; inv. 89.
233. AR; YUzlUk; G = 30,90; O= 43; Istam~ul; Anul 15; 1802-1803; inv. 134.
234. AR; YOzlUk; G = 31,40; D = 45; lstamJ:>ul; Anul 2; 1789-1790; inv. 215.
235. AR; YUzlUk; G = 32, 1O; D = 43; lstambul; Anul I 5; 1802-1803; inv. 144.
236. AR; YOzlllk; G = 31,30; D = 44; lstambul; Anul 12; 1799-1800; inv. 208.
237. AR; YUzlUk; G = 32,20; D = 44; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 290.
238. AR; YUzlUk; G = 32,40; D = 45; lstambul; Anul 9; 1796-1797; inv. 55.
239. AR; Yozlllk; G = 31,60; D = 44; lstambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 258.
240. AR; YUzlUk; G = 30,20; D = 44; Istam~ul; Anul 2; 1789-1790; inv. 128.
241. AR; YUzlUk; G = 32; D = 45; Istambul~ Anul 2; 1789-1790; inv. 176.
242. AR; YUzlUk; G = 31,40; D = 45; lstarnbul; Anul 8; 1795-1796; inv. 70.
243. AR; YUzlUk; G = 32; D = 45; Istam bui~ Anul 1; 1789; inv. I.
244. AR; YUzlUk; G = 31,70; D = 44; Istambul; Anul 7; 1794-179~; inv. 100.
245. AR; YUzlUk; G = 30,80; D = 44; Istambul; Anul 15; 1802-1803; inv. 15.
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AR; YUzlllk; G = 31,10; O= 45; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 183.
AR; YUzlllk; G = 32,30; D = 45; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 74.
AR; YUzlllk; G = 31, IO; D =45; Istambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 127.
AR; YUzlUk; G = 31,90; D = 43; lstambul; Anul 16; 1803-1804; inv. 10.
AR; YUzlUk; G = 31,20; D = 43; Istambul; Anul 15; 1802-1803; inv. 234.
AR; YUzlUk; G = 31,90; D = 45; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 168.
AR; YUzlUk; G = 31; D = 44; lstambul; Anul 6; 1793-1794; inv. 13 7.
AR; YUzlUk; G = 32,20; D = 44; lstambul; Anul 15; 1802-1803; inv. 37.

254. Av. Tugri.

Rv. Duribe fi Islirnbol 1203.
AR; Ikilik; G = 24,40 g; D = 42 mm; Istambul; Anul 3; I 790-1791; inv.
88.
255. AR; Ikilik; G = 25; O= 41; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 68.
256. AR; lkilik; G = 24,90; O= 42; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 41.
257. AR; Ikilik; G = 23,40; O= 40; lstambul; Anul 16; 1803-1804; inv. 75.
258. AR; Ikilik; G = 24,40; D = 41; lstambul; Anul 18; 1805-1806; inv. 25.
259. AR; Ikilik; G = 25,30; O= 42; Istambul; Anul 1; 1789; inv. 23.
260. AR; Ikilik; G = 25,20; O = 42; lstambul; Anul I; 1789; inv. 240.
261. AR; Ikilik; G = 25,50; O= 41; Istambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 231.
262. AR; Ikilik; G = 24,810; O= 43; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 27.
263. AR; Ikilik; G = 25,60; D = 41; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 110.
264. AR; lkilik; G = 25; O= 42; Istambul; Anul l; 1789; inv. 261.
265. AR; Ikilik; G = 25,80; O= 42; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 224.
266. AR; Ikilik; G = 24,50; D = 42; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 205.
267. AR; lkilik; G = 24,60; D = 41; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 265.
268. AR; Ikilik; G = 24,40; D = 41; lstambul; Anul 6; I 793-1794; inv. 78.
269. AR; lkilik; G = 25; D = 41; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 58.
270. AR; lkilik; G = 24,20; D = 43; lstambul; Anul 10; 1797-1798; inv. 50.
271. AR; Ikilik; G = 24,80; O= 41; lstambul; Anul 3; 1790-1791; inv. 94.
272. AR; Ikilik; G = 25,50; O= 41; Istambul; Anul 14; 1801-1802; inv. 196.
273. AR; Ikilik; G = 25; O= 43; Istambul; Anul 13; 1800-1801; inv. 209.
274. AR; Ikilik; G = 25,20; D = 43; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 160.
275. AR; Ikilik; G = 25; D = 41; Istambul; Anul 6; 1793-1794; inv. 4.
276. AR; Ikilik; G = 25,60; O= 42; Istambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 158.
277. AR; Ikilik; G = 25,40; D = 42; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 87.
278. AR; Ikilik; G = 25,40; D = 41; lstambul; Anul 6; 1793-1794; inv. 96.
279. AR; Ikilik; G = 25,30; O= 42; Istambul; Anul 4; 1791-1792; inv. 277.
280. AR; Ikilik; G = 24,70; O= 42; Istambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 143.
281. AR; Ikilik; G = 24,40; D = 41; lstambul; Anul 2; 1789-1790; inv. 125.
282. AR; Ikilik; G = 24,20; O = 41; lstambul; Anul 11; 1798-1799; inv. 47.
283. AR; Ikilik; G = 24,90; O= 43; Istambul; Anul 9; 1796-1797; inv. 66.
284. AR; lkilik; G = 25,20; D = 41; Istambul; Anul 15; 1802-1803; inv. 163.
285. AR; Ikilik; G = 25,40; D = 41; Istambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 242.
286. AR; lkilik; G = 25,40; D = 41; lstambul; Anul 5; 1792-1793; inv. 288.
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288. AR; lkilik; G "'25, 10; D = 41; Istambul; Anul l; 1789; inv. 145.
289. AR; lkilik; G "'25,60; D =41; lstamb~l; Anul 2; 1789-1790; inv. 221.
290. AR; Ikilik; G "'25,20; D = 41; lstamb~l; Anul 11; 1798-1799; inv. 282.
Tezaurul conţine doua nominaluri, yilzlUk '.- 253 piese (87,24% din tezaur) şi
ikilik - 37 de piese (12,76% din tezaur). Toate m~nedele sunt bătute la lstambul, de
sultanul Selim al III-iea în perioada 1789-1806.
Dăm mai jos un tabel cronologic cu moned~le cuprinse în tezaur:
Nr.
crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anul creştin
de batere
1789
1789-1790
1790-1791
1791-1792
1792-1793
1793-1794
1794-1795
1795-1796
1796-1797

Nominal
yUzlUk
29
52
30
26
28
13
li
5
7

Nominal
ikilik
4
10
4
1
5
3

1

Anul creştin
de batere
1797-1798
1798-1799
1799-1800
13. ! 1800-1801
14. ! 1801-1802
15. ' 1802-1803
16. ' 1803-1804
17. I 1804-1805
18. I 1805-1806

Nr.'
crt.
10. i
11.
12.

Nominal
yUzlUk
4
10
7
6
7

Nominal
ikilik
I

2
I
I
I

13

]

4
1

1

-

1

Starea de conservare a monedelor în 'eneral este bună. Exist! însă o
caracteristică, sunt tocite pe o porţiune mici, de formă rotund!, avers şi revers, zonă
apărut! în urma manipulării sau numărării - fiind ţinute între adltltor şi degetul mare şi

dând impresia unei circulaţii destul de intense înainte de tezaurizare. De asemenea
80% dintre ele au tăieturi de control pe muchie.
Unul din fenomenul monetar însemnat atestat sporadic din secolul al XVII-iea
şi care se va generaliza treptat către mijlocul secolului al XVIII-iea a fost transformarea
leului în monedă de calcul, fixată la 120 de bani sau!40 parale4 •
Astfel valoarea tezaurului de la Deagu, calculată în lei este de 28.260 parale
sau 706 lei 20 parale5 reprezentând un capital destul: de însemnat pentru acele vremuri6 .
În ceea ce priveşte cauzele îngropării t~zaurului, ele se datoresc se pare
situaţiei generale din Ţara Românească după izbufnirea războiului ruso-turc din anii
1806-1812. În primăvara anului 1807 trupele ruseşti pătrund în Oltenia, localitatea
Deagu aflându-se în sudul judeţului Argeş, în aprop~rea căilor de invazie.
~ ln 1575 Ţarile de Jos devenite independente crează talerul d~ argint, moneda - datorita rcprczentarii pc
revers a unui leu - cunoscuta şi sub numele de leeuwendaalders, Ulwcnthalc, thaleri lconis, taleri • Ici.
Datoritl lcgllturilor comerciale intense dintre Tarile de Jos şi Levant aceste monede plltrund şi ln Tarile
Romane. Dupa ocuparea Ţarilor de Jos de cltre Imperiul hbsbUrgic, baterewa talerului leu lnceteazA. locul
fiind luat de talerul austriac, der şi de piastrul sau groşul turcesc, emis dupa 1687, care era echivalent cu
talerul. Înlocuirea talerilor Ici s-a flcul treptat, Icul devenind moneda de calcul în relaţiile de schimb, iar sub
influenţa piastrului ajunge sa fie fixat la 40 de parale. Vezi ~ur Engel şi Raymond Serrurc, Traiu de
num/smat/que moderne et contemporaine, I, Paris, 1897, p. 64; 97; Octavian Iliescu, Moneda fn Ro,,,dnia,
Editura „Meridiane", Bucureşti, 1970, p. 50-51.
·
'YUzlok = 100 parale - 2 lei 20 parale; lkilik - 80 parale= 2 leii
6
Cal • 70-80 Ici; vaca + viţel · 34 Ici; I chintal picuri . 2 l~i 30 parale; I oaie • 10-12 Ici. Cf. Istoria
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României, Editura ,.Academici" R. P. R.,
voi. lll, Bucureşti, 1964, p. 653; 657; 665; 666.
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APROVIZIONAREA ARMATELOR OTOMANE
IONEL CLAUDIU DUMITRESCU'
Asigurarea hranei a constituit o preocupare fundamentală a comunităţilor
umane şi pentru a se elimina spectrul foametei încă din neolitic au apArut depozitele
pentru pAstrarea alimentelor 1• Se asigura astfel aprovizionarea în perioada rece a anului
sau atunci când calamităţile naturale afectau bunul mers al recoltelor. Producţia
agricolă putea cu greu să hrănească populaţia în creştere în special în marile oraşe
medievale unde existau organisme de sine stltatoare care se preocupau de
aprovizionarea cu grâne2 • Războiul, care rlpea pe oameni de la activităţile productive,
provoca mari daune în zonele de conflict. Armatele consumau mari cantităţi de
alimente secltuind practic teritoriile unde ostilitlţile se prelungeau. Comandanţii
militari erau obligaţi sa rezolve problema spinoasa a aprovizionlrii sau să glsească o
cale de încheiere a luptelor deoarece trupele înfometate devin nesigure. Asigurarea
aprovizionării a fost, este şi va fi o preocupare de bază a strategilor şi succesul
operaţiunilor depinde de acest factor deoarece nu întotdeauna războiul se poate hrăni
singur.
Dacă realizlrile unor conduciltori militari au fost peste cotele obişnuite, acest
lucru s-a datorat asigurlri.i subzistenţei trupei. Sun Tzu, marele strateg şi gânditor
chinez, consideri cil „o armat! clreia îi lipseşte annamentul greu, furajul, hrana şi
materialele va fi pierdutl"3• Romanii şi-au împins acvilele biruitoare pe trei continente
datorită reţelei de drumuri şi a flotei da transport care uşurau aducerea alimentelor şi a
armamentului de la mari distanţe 4 • Evul Mediu a marcat o perioadă de regres a
serviciilor logistice deoarece efectivele implicate erau mici iar campaniile durau de
obicei, câteva luni. Mongolii lui Ginghis Han au f:lcut excepţie de la regulă în lungile
lor expediţii fiind însoţiţi de unităţi specializate în transportul hranei şi a furajelor, dar
bineînţeles, prada de război sau hrana transportată de fiecare luptător pennitea
' Colegiul National ,,Alexandru Odobescu" Piteşti
1
V. E. Comşa, Cultura plantelor in c11rS11I epocii neolitice pe teritoriul Romdniel, în, „Terra Nostra",
Bucureşti, 1973, p. 243-252; E. Comşa, Neoliticul pe teritoriul României. Corulderaţli, Bucureşti, 1978, p.
174.
2
Femand Braudel, Mediterana şi lumea medileranean/J tn epoca lui Filip al II-iea, Bucureşti, 1985, p. 17117~
.
1
Sun Tzu, Arta RIJzbolului, Bucureşti, 1991, p. SO. într-un comentariu la acest verset Li Ch'uan considera ci
„pro~tia cu ajutorul pereţilor metal lei este mai putin importanta decât gi-Anele şi hrana". (Sun Tzu, op. cil„
f· SO).
Istoria UnlversallJ, voi. li, Bucureşti, 1959, p. 592-634. v. şi: J. Ullrich, La guerre a travers Ies ages, Paris,
1942, p. 25-50.
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deplasarea rapidă a forţelor fără a mai aştepta coloanele de aprovizionares. Începând cu
secolul al XIV-iea aspectul războiului îşi schimbă întlţişarea prin multiplicarea
unităţilor de infanterie care vor ajunge să predomine pe câmpul de luptă începând din
secolul al XVI-iea. Modificarea raportului de forţe în defavoarea cavaleriei s-a datorat
posibilităţii pedestraşilor de a opri şarjele călăreţilor prin tir dens de săgeţi sau printr-o
pldure de suliţe. Armele de foc vor impune definitiv infanteria ca regină a blltăliilor.
Totodatll s-a dat posibilitatea prelungirii campaniilor deoarece nu se mai depindea de
anotimpurile bogate în furaje, dar o expediţie iarna implica asigurarea hranei mai ales
dacă teritoriul străbătut fusese pustiit în prealabil. Fără cele 400 de care cu provizii
Iancu de Hunedoara n-ar fi putut pătrunde în condiţiile unei ierni aspre până-n
apropiere de Sofia (1443). În campania din 1444, cruciaţii dispWleau de 800 de care cu
alimente ceea ce le-a permis înaintarea până la Vama toamna târziu 6• Specialiştii
militari consideră că în epocă era necesar o căruţă la fiecare zece oameni, ceea ce
înseamnă o coloană de 100 de căruţe pentru o unitate de 1000 de oameni7• Coloanele
erau vulnerabile datorită lungimii şi încetinelii lor, la atacurile prin surprindere ale
adversarului şi de aceea erau protejate de subunităţi de cavalerie sau de infanterişti
aflaţi în care8 •
Dezvoltarea intensivă a artileriei a dus la apariţia şi a lungilor convoaie de
ca.ruţe necesare transportului de pulbere şi muniţii care se consumau în mari cantităţi la
9
asedii • Cetăţile blocau timp îndelungat armate întregi şi doar printr-o bună
aprovizionare se putea rezista până când apl\rarea ceda.
Otomanii, în prima fază a cuceririi Balcanilor, au recurs la aprovizionarea din
prada de război. Ulterior, pe măsura sporirii rezistenţei statelor creştine şi deci a
lungirii duratei campaniilor, a ml\ririi efectivelor şi totodată a reducerii mobilităţii, a
luptelor duse în zone puţin favorabile agriculturii, a impus sultanilor crearea unui
puternic serviciu logistic având la dispoziţie pentru transportul proviziilor clruţe
(harabale) cai şi catâri şi nu în ultimul rând clmileio. Numeroasele oşti turceşti
consumau mari cantiulţi de cereale, produse aflate în cantităţi insuficiente în Imperiul
otoman unde Constantinopolul absorbea o bună parte din recolte. De aceea sultanii au
început să ceară începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-iea, cantităţi din ce în
ce mai mari de grâu, orz, ovăz, secară, carne seu, unt, şi miere pentru nevoile trupelor
care luptau pentru fronturile din Europa.
Pe măsurii ce războaiele cu Iranul au devenit tot mai sângeroase şi mai
îndelungate, zaherea din Ţările Române a fost trimisă şi pe frontUI oriental, îndeosebi
în secolul al XVII-iea. Transportul de cereale româneşti se impunea deoarece z.ona
'T. Nicolau, Invazia tr!Jtarilor şi prima ocupare a Budei şi Pestei, Bucureşti, 1930, p. 20.
6
Traian Dafincscu şi Ion Boafll, /:stor/a serviciilor logistice ale armatei romdne, Bucureşti, 1990, p. 38.
7
Ibidem, p. 38.
1
Ibidem, p. 38.
9
În I S 13, cele 180 de tunuri engleze care trageau asupra oraşului Tournai consumau 32 t pulbere zilnic adicll
un.total de S IOt. Phillipe Contamine, La guerre au Moyen Âge, Paris, 1980, p. 275.
10
ln Europa cllmilele erau aduse din Asia la început dar cu timpul au fost amenajate locuri de iernat şi de
sporire a efectivelor, unul din aceste centre li.fl4ndu-sc la Philipopolis. Cllmilele nu permiteau tns& o
campanie de iarnll spre Polonia sau Imperiul habsburgic deoarece erau sensibile la frig. ln timpul expediţiei
asupra Camenitei ( 1672) o mare parte din cllmile au picrit iar celelalte au fost incapabile sll transpone
proviziile pe drumul de întoarcere (Cronicile turceşti privind Ţdrile Romdne, voi. li, cd. M. Guboglu,
Bucureşti, 1974, p. 341).
https://biblioteca-digitala.ro

APROVIZIONAREA ARMATELOR OTOMANE

245

Iranului, Az.erbaidjanului şi estul Turciei sunt regiuni montane sau deşertice şi nu
acopereau necesităţile de hranli ale trupelor sultanului din Constantinopol. Cererile
turceşti au sporit, cel puţin aşa lasl sll se înţeleagll documentele pAstrate, începând cu
domnia sultanului SUieyman Magnificul cfind luptele dintre turci şi unguri, apoi
austrieci, vor dura cu unele întreruperi pânA în 1606. departarea de bazele proprii şi mai
ales imposibilitatea aprovizionării unor oşti numeroase într-o regiune slab populată şi
secAtuitA de rAzboiul îndelungat va determina Sublima Poartă sll sporeascA contribuţia
în alimente a ŢArilor Române.
În secolul al XVII-iea necesităţile armatelor otomane au sporit datorită
deschiderii frontului din nordul Moldovei cu Polonia, luptele purtându-se după 1683 şi
până la Carlovitz pe mai multe teatre de operaţiuni împotriva Veneţiei, Austriei şi
Rusiei. Apropierea de zonele de conflict a fost nefastă pentru locuitorii celor trei
principate, atAt datorita sporirii exploatării din partea sultanului de la Constantinopol,
cât. şi datorită plltrunderii oştilor austriece şi poloneze în spaţiul românesc cu scopul de
a captura sau distruge „chilerul Ţărilor mele bine pllzite". Ostilitaţile duse între
beligeranţi pentru menţinerea acestor poziţii cheie din sud-estul Europei au provocat
mari pagube iar Moldova, mai exf usll datorită situArii în apropierea Poloniei, a fost
practic sleita de forţele beligerante 1 •
Veacul al XVIII-iea va aduce alţi nori negri deasupra Principatelor Române.
Teritoriul lor va constitui teatru de operaţiuni pentru armatele austro-ruso-turce care se
vor confrunta pentru controlul regiunilor dintre Nistru şi Dunăre, excelentă trambulină
în vederea lansării atacului final asupra Imperiului otoman „omul bolnav al Europei".
Poarta tnsl va rezista tuturor valurilor de asalt chiar dacll în timpul ostilitAţilor pierdea
controlul asupra teritoriilor de la nord de Dunlre.
Dupll fiecare rlzboi Principatele Române erau obligate sl repare cetăţile de pe
malurile bltrânului fluviu, sa reconstruiască o parte din flota otomani şi bineînţeles, sll
umple cu cereale hambarele fortăreţelor şi pe cel mare de la Isaccea necesnr pentru
aprovizionarea oştilor care treceau la nord de Dunăre împotriva ruşilor. Până la 1829 în
timp de pace grânele luau drumul Imperiului otoman pentru ca în timp de război sa fie
supuse jafului sistematic de către trupele ruse trimise să cucereascll Istambulul şi să
realizeze visul Rusiei de a avea ieşire la Mediterana, flota sa putând ieşi nestingherita
din Str4mtori 11 •
11
ln timpul domniei lui Dumitraşco Cantacuzino (a doua domnie 1684-1685), Moldova a suferit de o
foamete cumplita deoarece „de 4, 5 ani tot oşti ş1 prDzi erau lntr-însa şi ara oamenii foarte puţin". Axintc
Uricariul, Cronica paralellJ a ŢlJrli Romdneşti şi a Moldovei, voi. li, ed. G. Strempel, Bucureşti, 1994, p.
170. Atunci moldoveni „mulţi cu mai bune moşii au picrit" cum se spune într-un document din 2S iulie 1684
(C. A. Stoidc, Contrlhu/11 la cunoa1tereafoametel celei mari din 1684-1685, în „Arhiva. Revista de istoric,
filologic şi cultura romana din laşi", 1934, nr. 3-4, p. 157). Consecinta directa a acestei stari de lucruri (jafuri,
foamete, corupJie, lipsuri de orice fel) a fost vlnzarea a numeroase moşii sau tiranii liberi devin „vecini
nerlscumplraţi" aşa cum s-11 lntAmplat, de exemplu, cu Machidon şi familia sa din satul Voineşti de pe
Tutova, care prin actul din 23 noiembrie 1685, rlspllteau astfel pc boierul Pltraşcojieniccr, care îi hrlnisc şi
îi îmbrlcasc 1n acele vremuri grele (Catalogul documente/or moldoveneşti din Direcţia Arhivelor Centrale,
voi. IV, 1676-1700, Bucureşti, 1970, p. 215).
12
Într-un raport al consulatului francez din Bucureşti datat 2S martie 1811, se scriau urmltoarelc: „Divizia lui
Suvorov face orori peste tot pe unde trece. Jefuieşte, furi, distruge toate satele Valahici care se glscsc în
drumul sau. Divanul a prezentat pllngeri prinţului care a rlspuns: „Trupele mele fac bine; eu le-am permis
orice" (Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privind istoria romdnllor, voi. XVI, Bucureşti, 1912, p. 908).
Consulul Franţei la Bucureşti, Hugot, observa la 28 mai 1828, o situaţie identici: „Dacii se considera ci o atât
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Proviziile adunate din porunca sultanului sau a marelui vizir puteau fi folosite
în trei moduri de către turci în funcţie de necesităţile impuse de rAzboi, asigurarea
hrănirii oştilor turco-tătare aflate în trecere spre teatrele de operaţiuni şi în timpul
luptelor, aprovizionarea garnizoanelor din cetăţile aflate în imediata apropiere a
teritoriului românesc, iernarea unităţilor otomane însărcinate cu misiunea de a proteja
Ţările Române, chilerul Sublimei Porţi, de incursiunii~ podghiazurilor polone sau a
detaşamentelor de cătane austriece. Chiar dacă nu asigurau totalitatea zaherelei pentru
marile efective deplasate de sultan, contribuţia Ţărilor Române era consistent! în cazul
unor cetăţi, cum ar fi Camenita (1672-1699) sau Hotinul (după 1713), era majoritară.
Fără proviziile trimise din Moldova, cheia Podoliei ar fi căzut în mâinile polonilor cu
cel puţin cinci ani înaintea păcii de la Carlovitz.

Aprovizionarea oştilor turco-tltare.
Rlzboaiele consumă resursele materiale şi financiare ale statelor beligerante şi
de multe ori în decursul Evului Mediu, încheierea păcii s-a datorat nu victoriilor
13
militare ci sleirii din punct de vedere economic a adversarilor • Victoria aparţinea
statului care putea arunca în balanţl toate resursele astfel încât să-l epuizeze pe inamic
şi sll-1 determine să încheie pacea 14 • Imperiul otoman, având de înfruntat ţări puternice
atât sub aspect militar cât şi economic (Veneţia, Austria, Polonia, Rusia), nu şi-a putut
permite să nu utilizeze în mod intensiv Ţările Române, un adevărat corn al abundenţei
plin cu cereale, vite şi bani.
Specialiştii în arta militară considerau că pentru între}inerea unei armate de
1
100.000 de ostaşi este nevoie de efortul a 700.000 de familii , ceea ce înseamnA cA
Moldova şi Ţara Românească puteau hrăni cu uşurinţa între 150.000 şi 200.000 de
turci, degrevând astfel lstanbulul de o parte din cheltuielile destinate întreţinerii
trupelor. 1n secolul al XVIII-iea când vistieria otomană a fost în câteva rânduri complet
goală 16 , deci statul era falimentar, se dorea chiar să se lase trupele în seama domnilor
fanarioţi 17 •
Misiunea asigurării aprovizionării ritmice a oştilor otomane era de o deosebit!
importanţă pentru sultanul de la Constantinopol. Poruncile soseau la sflrşitul iernii sau
în luna martie astfel încât să existe timp suficient pentru strângerea zaherelei 11 •
de numeroesa armata (90.000 de ruşi - n. n.) n-a fosl pAna-n prezent însoţita de nici o lada cu bani, de nici o
provizie, nici chiar de o cutie cu medicamente şi ca este lipsita de toate necesitatilc şi chiar de plata
soldatului, „„ se poale face o idee despre împovararca nefericiţilor locuitori ai acestei tlri" (Humurzaki,
Documente, voi. XVII, p. 70). Asupra ocupatici ruseşti din anii 1828-1829, a se vedea articolul meu, 18281829. Muscali, cium6, epizoolie,furtună, viscol, cutremur, în „Magazin Istoric" nr. 2 (347)/1996, p. 53-SS.
11
F. Braudel, op. cil., voi. V, p. 323.
14
Ibidem, voi. IV, p. 232.
15
Sun Tzu, op. cit„ p. 91.
16
Într-un raport din 1742 se spunea ca: „Vistieria publica este complet epuizata .. „ Provinciile de frontiera
sunt ruinate„." iar soldele trupelor nu puteau fi platitc. R. Mihneva, La Russle, l 'Empire 01/oman el la Suede
dans lapolillque europlenne (1741-1743), Jn ,,Etudcs balkaniques", nr. 3, 1982, Sofia, p. 104.
IT Nicolae Iorga, Acte li fragmente Cii privire la istoria romdnllor, voi. n, Bucureşti, 1896, p. 149. Confonn
documentului publicat mai multi generali turci şi-au dus trupele la iernat în Moldova şi Ţara RomAncascl tn
iama anilor 1778-1779.
.
11
ln vederea aproviziontrii armatei otomane care unna sa asedieze cetatea Szighet din Ungaria, SUieyman
Magnificul cerea de la voievodul Ţarii RomAncşti la 28 martie 1566, 100.000 chile de orz (A. N „ Documente
turceşti, O XXX/14-14a). O porunca escmlnltoare pornise spre Moldova la 19 martie 1566 (A. N„
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Neîndeplinirea poruncilor sultanale la timp sau apariţia (foametei), unei scumpiri a
cerealelor în tabArl puteau avea consecinţe grave pentru nefericitul domn. Constantin
Duca a preglltit toate conacele dupll cum sunase porunca primit! din partea sultanului
Mehmed IV (1648-1687), lucru recunoscut şi de cronicarii turci care descriu expediţia
asupra Cameniţei 19 , dar pe o porţiune din sudul Moldovei mai puţin locuit!, zahereaua
nu s-a ajuns şi preţul chila de orz a sporit de la 25 aspri la 160 aspri2°. Mânia
padişahului putea sll.-1 coste capul pe Duca vodă şi doar o blană scumpă i-a salvat
21
capul • Domnia a fost însll pierduta.
Pe frontul din Austria în secolul al XVII-iea grânele, untul, carnea şi mierea
româneasca constituiau baza hranei armatelor turceşti care luptau într-o Ungarie puţin
populat! şi devastatll22 • Transportul proviziilor se tlcea de obicei cu corăbii pe Dunăre,
marfa fiind transbordată la Porţile de Fier. Se aduceau astfel cantităţi mari mai repede
şi mai ieftin. Din Moldova şi Ţara Româneasca plecau, în acelaşi timp cu oştile trimise
în sprijinul turcilor lungi convoaie de care pline cu fllinll. Io blltlllia de la Leva (1664)
austriecii au capturat 3000 de care de transport cu făină şi cu alte provizii precum şi
7000 de animale de tracţiune23 • Cum un car era suficient pentru 10 ostaşi, înseamnă că
celelalte 2000 serveau la aprovizionarea tătarilor alături de care luptau cei 1O.OOO de
români 24 • Spre Buda trimiteau transilvllnenii importante cantit!ţi de provizii, spre
Polonia sau pe frontul din Asia greul căzând în seama celorlalte două principate. În
1684 s-au trimis la oştile din zona Budei 30.000 de chile de făină 20.000 chile de
brânzi, 40.000 chile de orz şi 10.000 chile de mei urmând ca valoarea lor sll se scadă
din tributul pe anul 1095 His. La preţurile stabilite de sultan întreaga încărcătură valora
68.333 guruşi imperiali dar în preţ nu erau incluse cheltuielile legate de chiria carelor şi
plata însoţitorilor astfel încât totalul depăşea cei. 80.000 de taleri cât era tributul
Transilvaniei 26•
Oştile otomane care luptau împotriva Poloniei şi apoi împotriva Rusiei se
aprovizionau în cea mai mare parte din Moldova şi Ţara Românească. În 1672 numai în
urma unei singure porunci s-au luat 60.000 chile de orz şi respectiv 80.000 chile 27 •

Documente turceşti, D XXX I l l a-11 ), unde se menţioneaza şi existenţa unui document anterior care nu s-a
prin care se cereau pe IAngll orz, cirezi de veci şi turme de oi.
9
Hegi Ali, Komanlce seferine datrtarihce, ln voi.: Cronici turceşti privind ŢiJrile Romdne voi. II, ed. M.
Guboglu, Bucur~ti, 1974, p. 215. S-a ajuns ca o chila de Istanbul de orz sa se vAnda şi cu 3 aspri în functie
de centitatile aduse de moldoveni.
10
Ibidem, p. 213.
21
Ion Neculce, Letopue1ul ŢiJrli Moldovei fi o .ramd de cuvinle, ed. G. Strempel, Bucureşti, 1982, p. 218.
Axinte Uricariul mnintcştc de doua bllnuri de vulpe de Mosc velorAnd 40 de pungi de bani adica 20.000 de
taleri. Axinte Uricariul, op. cil., p. 121.
12
Nicolae Iorga, op. cil., voi. I, p. 255. Cortbiile romlncşti ajungeau pAna la Buda de unde proviziile erau
inel.reale ln care şi expediate spre 1.0ne de operaţiuni.
13
Hunnuzaki, Documente, voi. IX, p. I, doc. 290, p. 212.
4
J Ibidem, p. 212.
25
Z. Vcscle-Prcmosilova, Contribulon awc rapporu de la Porte Sublime avec la Transllvanle apres ies
documents ottomans, ln ,,Archiv orientAlni„, Praga, 33, 1965, 4, p. 587.
26
Istoria Romdnlel, voi. III, Bucureşti, 1964, p. 30.
27
Tashin Gemil, Reia/I/le ŢiJri/or RomtJne cu Poarta otomalliJ, ln voi.: Documente turceşti.„, Bucureşti,
1984, p. 341. Deci se tine cont de preturile reale, de cheltuielile de transport şi de celelalte obligetii le cere
fusese supusa Moldova ln acelaşi timp, suma dcplşca tributul din care trebuie sa tic sclzuta. Cantitatea
trimisa se ridica le 140.000 chile de Istanbul edica 3.598.000 kg (3598 t) de orz.
~Astrei şi
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Constantin Brâncoveanu era obligat în 1713 sll trimită 60.000 chile de secară (1542 t)
18
la Hotin unde se afla oastea turceasc:ă . Domnul a cerut să le transporte cu vasele pe
Nistru „ca să nu mai trapede săracii până la Hotin, că nici era cu putinţă a se împlini
atâta sumă de care"29 • ln afară de produsele trimise în urma poruncilor sultanate,
soldaţii otomani cumpArau cantitllţi importante de grâne chiar dacll preţul era inferior
celui al pieţei. Anul 1672, fiind un an bogat, a adus o împrospătare a masei monetare
din Moldova şi o prosperitate care nu va fi atinsă vreme de câteva decenii3°.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-iea, cavaleria otomană a
devenit din ce în ce mai ineficienta şi s-a impus aducerea tlltarilor pe frontul din
Ungaria. Prima menţiune a trecerii ceambulurilor tlltare prin Moldova şi Ţara
Românească datează din 14 martie 1566 când SUieyman Magnificul poruncea să se
adune zaherele de care au nevoie iar ei să le cumpere cu banii lor şi să nu persecute
31
raialele • Ulterior trecerile s-au înmulţit pe măsură ce valoarea trupelor de spahii
scădea continuu şi practic turcii erau dependenţi de: urmaşii lui Ginghis Han. Tătarii
prin cruzimea şi elanul cu care se aruncau în luptă, răspândeau groaza în rândurile
adversarilor şi sultanul chiar răspândea ştirea pe câmpul de luptl132 .
Strângerea unor provizii suficiente era necesară deoarece hanul putea oricând
contrar poruncilor sultanale33 , să ordone jefuirea şi robirea populaţiei din zonele de
trecere. Greutatea acestei impuneri consta în faptul că nu se indicau cu exactitate
traseele pe care urmau sll se deplaseze coloanele de călăreţi ceea ce implica o
multiplicare a punctelor de aprovizionare. Într-o scrisoare către patriarhul Hrisant
Notara din 20 aprilie 1715, Ştefan Cantacuzino se confruntă cu aceasta problemă a
conacelor pentru 10.000 de tltari ce se deplasau spre Bosnia34 •
Dările care se impuneau cu ocazia trecerii tătarilor sunt bine cunoscute pentru
perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu cuprinsă între anii 1694-1699, din
condica vistieriei publicată în 1873 de C. D. Aricescu. Fiecare judeţ era obligat să dea
un anumit număr de oi şi vaci , care se schimba în funcţie de efectivele trimise spre
front. Numărul oilor era egal cu cel al vacilor în fiecare judeţ. Conform condicii s-au
35
fumizat în total 6696 vaci şi tot atâtea oi, din cele 22064 adunate din impozite • În
1695 pentru a se asigura cele 15 conace ale hanului s-au luat următorul număr de vite
din judeţele: Slam - Râmnic 200 de vaci şi 200 de oi, Buzău l 00 de vaci şi IOO de oi,

Nicolae Iorga, Documente privitoare la Constantin vodă Brdncoveanu, Bucureşti, 190 I, p. 119. Moldova a
b'imis o cantitate identica.
1
~ P. I. Panait, Şanliere constructoare de nave din Ţările Romdne tn EV11l Mediu, Jn „Culturi şi civilizatie la
Dunll.rea de Jos", 111-IV, Cilii.raşi, 1987, p. 191.
111
Ion Neculce, op. cit., p. 217.
11
Documente turceşti, voi. I, p. 82.
32
Sultanul Mustafa al II-iea (1695-1703) elibcrcazl un prizonier austriac doar pentru a se rlspAndi ştirea
sosirii a 6000 de latari lnjurul Timişoarei (1696), Cronici turceşti, voi. II, p. 474.
n Jaful se pedepsea cu moanea şi doar indulgenla unor comandanti otomani n-a dus la aplicarea acestei
pedepse ln toate cazurile. Mustafa al Ii-lea a spAnzurat un talar pentru un ied luat cu forţa, iar doi turci din
Anatolia prinşi la furat de miere în Ţara RomAncascl avurl aceeaşi Soartll.
" Hurmuzaki, Documente privind istoria romdnllor, voi. XIV, p. I; Documente greceşti publicate de Nicolae
Iorga, Bucureşti, 1915, p. 679.
l! C. D. Aricescu, Condica de venituri şi cheltuieli a vistieriei de la leatul 7202-72 J2 (1694-/703), ln
„Revista istoricA a arhivelor României", Bucureşti, 1873, p. 49, 135, 223, 325, 414.

11
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câte 90 de capete, Muscel 100 de vaci

şi
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100 de oi, Dolj 155 de vaci

şi

155 de oi

Dacii fumizarea animalelor nu era atât de împovărătoare data fiind bogăţia
cheltuielile cu darurile clltre han şi alţi conducători tătari apăsau greu
pe umerii contribuabililor munteni, banii provenind din restul vitelor care erau vândute.
Astfel numai în 1698 din cei 11.930 de taleri obţinuţi pe vite au fost cheltuiţi pentru
diferite daruri 3107 taleri3 7• Suplimentar se adăugau cadourile trimise anual hanului şi
8
tuturor fruntaşilor tlitari în 1697 suma ridicându-se la 2975 taleri3 .
Când trupele din Ţlirile Române erau trimise în misiune allituri de turci, aveau
conacele asigurate de locuitorii din zonele pe unde treceau, eliminându-se o parte din
mulţimea de care. În martie 1566, SUieyman Magnificul cerea voievodului Ţarii
Româneşti, Petru cel Tânăr, şi principelui Ardealului să fumizeze zaherea pentru cei
3000 de oşteni din Moldova care urmau să participe la viitoarea campanie imperială39 .
Armatele otomane, care luptau împotriva Iranului sau a rebelilor celâlî din
zonele pustii ale Anatoliei, se confruntau adeseori cu lipsa proviziilor şi atunci se Bcea
apel la Ţările Române. în 1608-1609, voievodul Moldovei, Constantin Movilă,
primeşte poruncă să expedieze urgent 50.000 chile de grâu şi orz (1285 t) în portul de
la Cetatea Albă de unde corăbiile urmau să le ducă la Trabzon40 • Transportul cu carele
se Bcea pe socoteala domnului Moldovei şi pentru întreaga cantitate erau necesare
circa 1000 de care cu 2-3000 de boi sau cai şi 1000 de oameni însoţitori. Se adăugau
clilăreţii care trebuiau să protejeze convoiul şi se observă astfel câte cheltuieli implica
un astfel de transport de provizii.
Tării Româneşti,

Aprovizionarea cetiţilor
Campaniile aveau un caracter sezonier şi se încheiau relativ repede dar cetăţile
aveau garnizoane permanente care trebuiau aprovizionate cu cele necesare traiului în
timp de pace sau de rlzboi. Brliila, Tighina, Oceahov, Belgrad, Cameniţa şi Hotin au
însemnat tot atâtea „gliuri negre" unde se scurgeau bogăţiile Ţărilor Române, atât în
momentele de acalmie cât şi în timpul desflşurării operaţiunilor militare. Cum o
garnizoană avea efective, în timp de rilzboi de peste 6000 de soldaţi, proviziile
absorbite erau în cantităţi mari. Primele cereri pentru zaherea datează din secolul al
XVI-iea când se cerea pentru hrana ostaşilor din cetăţile Yahova, Belgrad şi Oceahov
( 1560)41 • Probabil Brăila se aproviziona după 1540 din Ţara Românească.
Hrănirea garnizoanei din Cameniţa a clzut de la început în seama locuitorilor
Moldovei „deoarece nu existli ţinuturi mai apropiate de acest loc", după cum se
exprima sultanul Mehmed IV într-un document din 7 august 167242 . Ulterio„ Moldova
fiind epuizată sa apelat la resursele Ţării Româneşti şi cetatea a fost menţinută până-n
1699. Polonezii supravegheau de departe orice deplasare şi interceptau greoaiele
16

Ibidem, p. 135.
Ibidem, p. 415/416.
11
Ibidem, p. 449/4!10. Din datele aceleiaşi condici rezultll cil trecerea hanului amplifica valoarea darurilor, ele
lnsumAnd ln total 6728 taleri. C. D. Aricescu, op. cit„ p. 152.
39
M. Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, voi. I, Bucureşti, 1960, p. 35.
"° T. Gemil, op. cit., p. 128.
41
M. Guboglu, op. cit., voi. li, p. 28.
0
T. Gemil, op. cil., p. 341.
17
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convoaie de cllruţe incllrcate. În 1696, polonezii pregllliserA o ambuscadă, dar Antioh
Cantemir a fost informat şi tătari au introdus în cetate doar cât au putut transporta pe
cai 43 , adică vreo 50-60 kg de griu. Cantitatea n-a fost suficientă deoarece garnizoana
ajunsese să-şi mAnânce caii 44 şi în aprilie 1698 primeau de la Sublima Poartă porunci
pentru alcătuirea unui nou convoi 4'. Până la formarea convoiului, Antioh Cantemir l-a
trimis pe Moise serdariul cu 300 de soldaţi care escortau 300 de cai ce cllrau fiecare
câte doua chile• de pâine. Pe furiş a1.1 ajuns la Cameniţa „de le-au mai prinsu foamea
turcilor deodatll cu acea pâne". Convoiul mare a străpuns şi el blocada poloneza, prea
slabă pentru a-l opri. Cei 13.700 de turci şi tătari, sprijiniţi de 1500 de moldoveni, şi
600 de munteni au dus în cetate 1500 de care cu alimente şi 800 pungi cu bani pentru
soldele ostaşilor46 • A fost ultimul care a intrat în Cameniţa.
În mai multe rânduri polonezii au interceptat zahereaua şi soldele trimise din
Moldova, dar alte convoaie au înlocuit pierderile. „Tot ceea ce se pierdea nu se punea
la socoteală. Apoi tot ceea ce se trimitea din nou cădea pe seama moldovenilor şi nici
47
nu se trecea măcar în catastiful de zi" • Era o nouă metoda de spoliere a resurselor
Ţărilor Române pentru menţinerea unei cetăţi îndepllrtate şi greu de menţinut.
Cheltuielile mari au determinat pe turci sll renunţe cu uşurare la Cameniţa în 1699.
Cât revenea pentru un cap de locuitor nu ştim cu exactitate din cauza lipsei de
documente. Un document din 19 iulie 1693, prin care Constantin Duca scuteşte opt
vecinic de cea mai mare parte a dărilor precizează cil trebuia sll dea totuşi câte o chilll
de pâine de om „ca sll mai ajutoreascA şi ei nevoia ţării"48 • Antioh Cantemir scutea în
ianuarie 1696, 24 dintre vecinii mănăstirii Galota din Deal, dar o chilă de Cameniţa
fiecare tot trebuia să dea domniei 41'. Se poate concluziona că pe umerii fiecarui ţllran
cap de familie, apăsa această dare extraordinară, dar nu se putea strânge de la toţi
fiindcă ţara era rllvllşită de războaie şi mulţi se bucurau de imunităţi 50 • De multe ori
cererea depllşea posibilităţile Moldovei şi atunci se apela la domnul Jării Româneşti.
În 1695, s-au trimis provizii în valoare de 5442,5 taleri 5 , iar în decembrie
1697 au fost trimise 8000 chile de zaharea în valoare de 866 t, dar chiria carelor ce au
52
dus-o la Cameniţa s-a ridicat la 5200 taleri . Alte lipsuri la cântărire au fost pllitite cu
53
397,5 taleri • La cheltuielile legate direct de cumpărarea şi trimiterea zaherelei se
adăugau numeroasele daruri. Trei agale trimise după zahereaua Cameniţei au primit în
total 1357,5 taleri (aproximativ 25% din valoarea produselor solicitate}54•
Ţara Româneascli a fost mai afectată de îndelungatul război pe care l-au purtat
turcii cu armatele austriece în jurul Belgradului între anii 1690-1699. Condica vistieriei
1
Hurmuzaki, Docwmenle, voi. V, p. li, p. 282 .
.,. Ion Neculce, op. c:ll., p. 337.
" Hurmuzaki, op. cit., p. 297.
' Este vorba aici de chila de Istanbul care avea 25, 7 kg.
~Ion Neculce, op. cil., p. 387/388.
7
' Silahdar Flndîkltlt Mehmed aga, NusreJnome, tn Cronici turc:e111, voi. li, p. 421.
41
Calalogul documentelor moldo11ene1ti, p. 3S3.
49
Ibidem, p. 39S.
"'Ibidem, p. 353.
51
C. D. Aricescu, Condica, p. 138.
12
Ibidem, p. 366.
1
' Ibidem, p. 366.
Ibidem, p. 138/139.
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lui Constantin Brâncoveanu aduce date preţioase privind aprov1Z1onarea cheii
Imperiului otoman şi dacă aceasta n-a putut fi cucerită de creştini acest lucru se
datorează în mare mlsură zaherelelor trimise din Muntenia. Grâne, unt, miere şi mari
turme de oi şi boi luau calea spre şesul Belgradului denwnit de turci dar-al-Djihad
(Casa războiului sfant). Doar în perioada 1694-1699 au ieşit din ţar! conform
însemnărilor din condică 9105 boi şi vaci valorând 63.735 taleri. Boii morţi pe traseu
erau înlocuiţi şi trecuţi tot la cheltuielile Ţării Româneşti". Multe vite erau folosite la
carele de transport dar consumate de turci astfel încât nu reveneau în ţara. Un bou ieşit
din graniţele ţării era considerat pierdut. Pentru a hrăni trupele turceşti cu came de oaie,
mult apreciata de orientali, s-au trimis în vara anului 1695 5100 de oi 56, dar sunt puţine
menţiuni. Grânele intrau şi ele în raţia garnizoanei otomane şi în mai 1695 s-a trimis
057
pesmet făcut din 8813 obroace de grâu • Untul şi mierea folosite la pregătirea
mâncării pentru marele vizir şi alţi demnitari otomani aflaţi în campanie proveneau tot
din Ţara Românească deoarece aceste produse erau recunoscute prin calităţile lor.
lamache Mindili a dus în ianuarie 1696 15.000 ocale de unt58 , iar în august s-au trimis
alte 4000 de ocale (787 112 taleri) pentru a se înlocui untul din vasele scufundate59 •
Mierea era trimisă în cantităţi mai mici. În iunie 1698, s-au trimis 60 de cântare care au
costat vistieria 210 taleri60 •
Din Ţara Românească s-a trimis zaherea şi la Babadag unde se afla baza
serasberului lusuf paşa. Acesta a primit în iunie 1697 500 oca de miere şi 1000 de unt61
pentru ca în 1698 să primească 12 cântare de miere şi 1000 oca de unt62 . Un an mai
târziu erau trimise la Babadag I00 de vaci şi 300 de oi în valoare de 900 taleri 63 •
Cantitlţi mai mari sau mai mici erau trimise spre cetlţile aflate pe linia Dunării, Vidin,
00
Nicopole , Rusciuc sau Silistra. Bineînţeles că fiecare transport era însoţit de cadouri
consistente menite să atragă bunăvoinţa puternicelor paşale. Cantitatea totală a
alimentelor trimise este greu de apreciat datorită lipsei documentelor asupra unor
evenimente sau a impreciziei lor. În unele cazuri cunoaştem marile cantităţi de provizii
acumulate de turci (la Brăila ruşii au glsit în 1828 nu mai puţin de 400.000 de puduri
de făină (6552 t)64 , dar nu se ştie însă dacă respectiva zaherea provine în totalitate sau
parţial din Ţările Române.

"Ibidem, p. 129. GUnghUlcr agasi a dat 40 de taleri pentru cei cinci şase boi cllzuti pc drum.
1<1 Ibidem, p. 129. Din cei 7463 taleri adunafi din birul oilor doar 3S9 taleri n-au fost chcltuiti ln lcgAtura cu
aprovizionarea turcilor.
' Un obroc mijlociu avea 44 ocale adica 74, 712 I.
57
Ibidem, p. 125. ln sistem metric cantitatea este echivalenta cu 658,436 t valorAnd 2315 taleri.
"C. O. Aricescu, Condica, p. 373/374.
59
Ibidem, p. 425.
'"'Ibidem, p. 407.
61
Ibidem, p. 352.
61
Ibidem, p. 458.
63
Ibidem, p. 496.
" Darul titre paşa de Nicopolc din martie 170 I cuprindea I00 oca unt şi 30 de berbeci. C. D. Ariccscu,
Condica, p. 616 .
... Hurmuzaki, Documente, voi. XVII, p. 84; Paul Mihail şi Zamfira Mihail, Acte în limba romdnd tlpdrite în
Basarabia, voi. I, p. 1812-1830, Bucureşti, 1933, p. 335.
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Iernarea oştilor otomane
Începând de le sfârşitul secolului al XV-iea turcii au întreprins expediţii de jaf
împotriva Poloniei. Campaniile erau scurte, oştile retrăgându-se în bazele de la sud de
Dunilre. Dupll 1672 luptele destlşurându-se flrll întrerupere până-n 1699, se impunea
ca pe timpul annistiţiului impus de anotimpul rece o parte a trupelor turceşti sau tAtare
să ramână pe teritoriul Moldovei, atât pentru a respinge evenimentele incursiuni de
prada a podghiazurilor poloneze, cât şi pentru a se constitui într-o avangardă capabila
sa atace imediat după trecerea iernii. Uneori iernarea tltarilor se datoreazA rugăminţilor
domnilor Moldoveni confruntaţi cu răscoale ale supuşilor65 , sau ameninţaţi de
incursiunile străine sprijinite şi din interior de boierii nemulţumiţi de unii domni trimişi
de Sublima PoartA66 . Din cauza devastlirilor la care fusese supusa Moldova, chiar daci
exista intenţia de iernare acest lucru nu era posibil. într-un raport veneţian din 29
ianuarie 1675 se scria cli retragerea turcilor la Babadag s-a produs „din cauza devastlirii
totale a ţarii" 67 • Trupele de turci sau tAtari erau cantonate în zone strategice, în
apropierea capitalei Ţuţora (1674)68 sau în zonele de graniţă (Orbei 1737)69 . Ostaşii
musulmani atunci când totul era pregAtit din timp aşa cum procedase marele logofllt
Sandu Sturdza din porunca lui Grigore II Ghica, erau încartiruiţi în sate evacuate,
localnicii găsindu-şi adăpost în alte aşezări, unii pe la rude, alţii fiind repartizaţi prin
porunci domneasca70 •
·
Oastea bosniacă comandat! de Bechir paşa a găsit în satele de lângA Davida
toate „cele trebuincioase pentru iernat". Evacuarea se impunea deoarece ostaşii se
dedau la mari abuzuri faţă de populaţia lipsita de orice apilrare. În 1674 când au iernat
tAtarii, aceştia au ucis oameni, au batjocorit fete şi femei, au torturat ţărani şi boieri
pentru a descoperi averi ascunse, „iar primavara când s-au ridicat de pre ţarii, au luat tot
de la cine ce au fost ramas neluat şi nemâncat de dânşii: iape, cai, boi, vaci, oameni de
i-au robit„." 71 • În general, acolo unde erau cantonate trupe amice, daunele erau
72
comparabile cu cele produse de oştile inamice • În secolul al XVIII-iea Sublima Poartă
cantona trupe în Ţara Românească şi Moldova în timp de pace pentru a limita
cheltuielile din tezaurul şi aşa subţire al sultanului otoman. În octombrie 1778, domnii
Moldovei şi Ţării Româneşti primeau ordine de a· e.lcltui mari depozite cu provizii
73
pentru oştile care trebuiau sa ierneze la nord de Dunlire .
Duca vodl a chemat pe tlltari împotriva rcvoltatilor conduşi de HAncu şi apoi au iernat în ţlll'I.
Dumitraşco Cantacuzino, în prima domnie (1674-1675) fiindcl nu avea tncredere ln boierii moldoveni a
chemat în ţari pe Hangeri sultan cu oamenii sli (Axinto Uricariul, op. cit., voi. li, p. 136).
67 Hunnuzaki, Documente, voi. V, p.11, (1650-1699), Bucureşti 1886, p. 146.
61
Axinte Uricariul, op. cit., p. 13.
69 Cronica Ghicule1t1lor. Istoria Moldovei intre anii J695-1754; ed. M. Carnariano şi A. Camari11110 - Cioran,
Bucureşti, 1965, p. 389.
10
Ibidem, p. 389.
11
Axinte Uricariul, op. cit., p. 136. În 1737 sunt cantonati la laşi 3-4 mii de turci deolll"C(;C Grigore li Ghica
se temea de boieri şi cazaci, dar turcii „destule rautlţi fa.ce" (Ion Neculce, op. cit., p. 205).
72 Un cllltor englez care a trecut prin Ţarile Române la 1778, scria ca hoardele nedisciplinate ale turcilor
,jefuiesc, pustiesc întreaga 1arl şi uneori distrug sate întregi, masacrAndu-i pe locuitorii flrl aparare" ...
„Soldatul turc indiferent cAt de puţin statea într-un loc, producea iltAta pagube, lncAt bieţii locuitori ai
Moldovei şi Valahiei reveniţi la casele lor dupl plecarea < turcilor > erau vreme îndelungata ln
imposibilitatea de a-şi reconstrui < casele > şi de a-şi procura grAul necesar înslmAntlrilor''(Victor Ionescu,
1778. La Galaţi cu Williams Eton, în „Magazin Istoric", nr. 12/1996, p. 60).
71
Nicolae Iorga, Acte 11/ragmente, voi. li, p. 149.
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Luarea proviziilor în cantităţi mari şi aproape gratuit din Principatele Române
a susţinut efortul Imperiului otoman de a se menţine în Europa. Armatele bine hrănite
cu produse româneşti ieftine, au reuşit să oprească ofensiva Imperiului habsburgic şi a
Rusiei pe linia Dunării. Obligaţia de a aproviziona marile mulţimi de turci era una din
cele mai grele deoarece pe lângă cererile oficiale se luau ilegal diferite produse, iar cele
capturate de inamic trebuiau înlocuite flră a se plăti ceva74 • Afirmaţia sultanului că
preţul lor se va scade din tribut apare drept cinică când doar valoarea produselor era
aproape egală cu a tributului flră a se calcula cheltuielile de transport75 sau alte servicii
prestate concomitent.

~ v. nota 47. În 1675 au fost capturati o mie de boi trimişi spre Camenita din Ţara Rom4neascA, paznicii
munteni fiind respinşi de 4000 de cAIArcti poloni (Nicolae Iorga, op. cit., voi. I, p. 84). în 1677, un convoi de
700 de cArutc cc aduceau munitii şi hranA din Principate a fost interceptat de cazaci, tlcAnd astfel imposibila
capturarea Cehrinului de cltre turci ln acel an (Ibidem, voi. I, p. 88).
"v. cazul Transilvaniei la 1684 c4nd tributul era de 80.000 de taleri, iar zahereaua la preţul impus de sultan
valora 68.333 taleri

7
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ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

PREOCUPĂRI PENTRU AŞEZAREA CASELOR LA LINIE
ÎN DECENIUL AL IV-LEA AL SECOLULUI AL XIX-LEA
ÎN JUDEŢUL ARGEŞ,
ÎN LUMINA UNOR DOCUMENTE INEDITE.

VASILE NOV Ac•
Sistematizarea satelor sau aşez:area caselor la linie a fost o preocupare
pennanentA a Stăpânirii, din epoca regulamentari şi a lui Alexandru Ioan Cuza până în
vremea lui Nicolae Ceauşescu. Etnografii s-au străduit să clasifice diferite tipuri de
aşez.Ari rurale, pe haz.a cercetArilor de teren. Credem că, pentru înţelegerea evoluţiei
satului românesc în ultimele doul secole, e necesar! şi cunoaşterea eforturilor făcute în
primajumltate a secolului al XIX-iea pentru aşezarea caselor la linie.
Ne vom ocupa, mai întâi, de cadrul legislativ:
a). Regulamentul Organic, în cadrul atribuţiilor Departamentului Treburilor
din Lăuntru (în continuare: D. T. L.), la art. 151, într-unul din aliniate, prevedea: „De a
primi cuviincioasele măsuri pentru întâmpinarea stra.mutArii sătenilor şi de a li se face
înlesniri, îndatorându-să să-şi clădeascl lăcuinţe regulate şi de odihni, cu grajduri şi cu
îngrădirile trebuincioase pentru îmbunltăţirea legumelor, a sădirii pometurilor şi, mai
vârtos, a dudăriilor, pentru creşterea gândacilor de mltase" 1•
b). Marele vomic din Llluntru, Gheorghe Filipescu, din partea Vorniciei Mari
a Treburilor din Lăuntru (în continuare: V. M„ D. T. L.), încă de la 29 august 1829,
trimitea tuturor ocârmuirilor de judeţe două exemplare din proiectul „Pentru
întâmpinarea strlmutlrii lăcuitorilor du prin sate şi de a se lua măsuri spre a-şi clădi
llcuinţele regulate şi de odihni", precum şi recomandarea să se ia măsuri pentru
construirea caselor ,,mai cu îngrijire, mai frumoase la vedere, mai de odihnă şi pă linie
dreapta, cu uliţe largi prin mijloc". Se mai poruncea să se raporte:ze trimestrial câte case
s-au mai construit în fiecare sat, în acest chip, şi cite au rămas în starea veche, pentru
ca să se ,,recomandariseascll cu osebire c!tre lnalta Stăpânire osârdia dumitale" 2•
c). La 30 noiembrie 1836, D. T. L. trimite OcArmuirii de Argeş noi
instrucţiuni, pe care le redim aproape în întregime: ,,Aşez:area caselor la linie, ce este
una din trebuinţele atingătoare de datoria acestui Departament, coprinsll în articolul 151
din Regulamentul Organic, fiind o legiuire care urmează a să aduce la cuviincioasă
' Muzeul Judeţean Argeş
Regulamtmlul Organic, Bucureşti„ 1847, pq. I S2.
.
Direcţia Arge1 a Arhivelor Naţionale.fond Prefectura (Ocdrm11lrea) jude/11/111 Arge1. dos. nr. I 59/18321833, r. 1.

1
2

https://biblioteca-digitala.ro

256

VASILE NOVAC

îndeplinire, Măria Sa Vodă, prea înaltul nostru domn, luând în băgare de seamă
raportul ce s-au îndreptat de către acest Departament asupra unei asemenea împrejurări,
a binevoit a se uni cu propunerea [ce] i s-au rncut, dând dezlegare, prin Cinstitul
Secretariat al Statului cu nr. l 06, potrivit cu chibzuirea Departamentului, ca, adică:
Să să dea poruncă către ocânnuirile judeţelor ca să staruiascl clltre lllcuitorii
tărani de a-şi face, în curgerea vremii, această cuviincioasa pregătire pentru clădirea
caselor, iar aşezarea şi clădirea lor să se urmeze la viitorul mai, deosebindu-să însă
dintr-aceasta numai cei din părţile munţilor, cu care să va urma atunci, după povaţa
împrejurărilor ce va desC9peri poziţia lor.
Spre un asemenea sflrşit, acest Departament, îndatorind asupra acei Ocânnuiri
ca, prin suptocânnuirile ţării, a să pătrunde atât de îmbunătăţirile către cari pot ei
înainta, aflându-să fieşcare sat cu lăcuitorii adunaţi la un loc, cum şi de asigurarea ce,
printr-acest mijloc, sll facă măsurile poliţieneşti, care sânt cel dintâi temei al liniştitei
petrecerilor, iar, pă de alta, să-şi îndatoreze pe fieşcare ţ!ran ca, în curgerea iernii
acesteia să-şi facă căpuiri de trebuinciosele materialuri, câte adică sânt cuvenite la
facerea unei case cu împrejmuirea ei, care materialuri, prin staruinta
suptodlnnuitorilor, aducându-le treptelniceşte, vor fi datori a le avea toate complect
până la sfBrşitul emii,
la zi întâi a viitorului mai, când ei rămân datornici despre
câmpeneştile îndeletniciri, îndată sll se apuce şi de clădirea caselor la locurile ce se vor
chibzui de elitre proprietarii de moşii, luând, însă, Ocânnuirea în băgare de seamll cil, în
anul viitor, fiind şi sorocul Obşteştii Catagrafii, care neapllrat a ei începere urmeazll să
găsească pe toate satele aşezate la linie, trebuieşte şi din partea Ocârmuirii, precum şi
din partea celorlalţi supuşi să se întrebuinţeze cea mai mare nădejde, stăruire întru
îndeplinirea unui asemenea articol, ca nu cumva şi, la sfBrşitul iemii, să se afle vre-un
locuitor cu materialul dii facerea casii nepregătit ca, cu aceasta, să să dea pricină de
zăticnealll sffirşitului ce să nădăjduieşte, căci atunci Ocârmuirea va fi în toată

ca,

răspunderea.

Iar pentru satele cele din părţile de su munte, la cari, ori pentru că fllranii îşi au
de lăcuinţa. prin vii şi prin dealuri rnr11 sll se afle acolo loc, întâi ca să li să
aşeze casele în regulă, sau pentru că lăcuitorii munteni, avându-şi casele în pometurile
lor, cllldite pe cllminuri moşteneşti şi adăpându-le toţi la un loc, Ii s-ar face nedreptate
cu strâmutarea lor din proprietatea lor şi împilarea lor de a fi clăcaşi pă alte moşii,
aflându-să ei moşneni, Ocârmuirea va cerceta, cu cea mai mare scumpătate, şi pentru
câte din satele de munte va cunoaşte că, pentru cuvintele de mai sus, nu este putinţa.,
nici iartă poziţia lor a să aduna la un loc, să alcătuiasci1 listă cu desluşire de
împrejurarea fiecărui sat, arătând şi câţi dintre cei ce· sunt moşneni alclltuiesc un moş şi
să o trimit! la Departament, spre a i să da dezlegare; luând, tnsll, Ocârmuirea în băgare
de seamă că, şi în p!rţile muntelui, nu pot fi toate satele întru această rea neputinţă ca
să le puie în regulă., mai cu seamă cele ce sunt aşezate pA şesurile după ţărmurile apelor
care, deşi sânt în munţi, dar lllrgimea unor asemenea şesuri întinse, fireşte, iartă
aşezarea lor pll linie.
Pentru care„. sa facă Ocârmuirea o foarte bună vorbire la descrierea ce va
trimite, spre a nu rămânea în r!spundere la întâmplarea de a se ivi neorândueli în
prileju acesta în Departament, având desăvârşit încredinţare că d. ocârmuitorul, pătruns
de sfinţenia dato•·iilor în slujbă, nu va scăpa din vedere dorinţa ce are Stlpânirea de a
ajunge şi la sflrş itul acestui de obşte folositor articol, ce va întrebuinţa toate mij toacele
clădirile
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ce haracteresc afinitatea unui ocârmuitor bun nu sa ml\rgineşte în alt decât întru adastă
îndemnul de bunele nlldejdi ale înaintării lucrările ce va va face" 3•
La 26 septembrie 1832, Costache RAtescu, subocârmuitorul Plăşii Piteşti,
răspunde cil se va conforma poruncii nr. 416 a OcArrn.uirii de Argeş, privitoare la
„strllmutarea lllcuitorilor du prin sate şi a-şi cllldi llcuintele regulat şi de odihni,
cunoscându-se învederat folosul obştii, care mi se pune întru îndatorire a face toată
îndemânarea, prin cuvinte blânde şi cele mai destoinice mijloace a îndupleca pă
locuitorii tllrani a cunoaşte„. al lor bine, ftră asprime"4 • Rlspunsuri similare au mai
trimis suptocârmuitorii plaiurilor: Arefşi Loviştea şi ai plllşilor: Topolog şi Piteşti 5 •
Subocânnuitorul Plăşii Oltului, la 3 octombrie 1832, confirmă primirea
poruncii nr. 4159, „în trei ponturi, pentru clădirea caselor', pricepe îndatorirea sa ca,
împreună cu proprietarii, sa aleagă loc bun, „cu uliţe largi", dar are unele nelămuriri,
pentru care cere desluşiri: „la multe moşii unde să află trei şi patru stăpâni şi moşia sll
aflll deavalma i clăcaşii, să mi să poruncească în ce chip sll urmez cu aducerea satenilor
la un loc; unii dintre proprietarii care au numai câte trei-patru clăcaşi, adunând satul,
rămân păgubaşi, precum şi cele megieşeşti, unde sl să strângi satul acesta.„" 6 •
Primele proteste împotriva strămutării au venit de la unele sate din plllşile
Topologului şi Oltului de Sus. Cităm, în întregime, această jalbll: „Noi, satele cele mai
jos însemnate, fiindcă au venit la noi dumnealui suptocârmuitorul plăşilor Topologului
şi Oltului de Sus ca să ne mutim casele în apa Topologului, ca sll ne facem casele pă
linie, unde ne este cu greutate cu astă strlmutare, fiindcl aceste sate sânt toate strânse
pă lângă biserici, având şi api, cum şi loc pentru vite, deşi suntem pll moşiile noastre cu
casăle unii din noi, iar în luncă unde ne sânt numai livezi şi tot locuri de hrană şi
strâmtoare pentru vite, nu e cu putintl a ne muta acolo, dacit sll rllmânim nestrlmutate,
unde ne sânt casile, pe lângll biserici şi toate cele trebuincioase, că mai bine sll ne
prllplldim cu totul, decât sl ne strămutăm acum şi să ne lăsăm toate coprinsurile noastre
din copilărie şi de la moşi-strămoşi.
Prea plecaţi jeluitori, I Satul lzbăşeşti - 2 biserici; I Satul Mângureni - 2
biserici; I Satul Milcoi - 3 biserici; I Satul CAzlneşti - 2 biserici; I Satul Doduleşti - 3
biserici; I Satul Blidari - l biserică; I Satul Creiteşti - l biserică" 7 •
La această jalbă şi la multe alte nemulturniri, într-un concept, este certat
subocânnuitorul de Topolog, clruia i se porunceşte, „strajnic, ca sl se îndrepteze acest
fel dă urmări nepotrivit duhului poruncilor ce-ţi sânt slobozite întru aceasta, silindu-te
ca, cu cuviincioase blânde mijloace, singuri şi sineşi lăcuitorii... a aduce aceasta în
săvârşirea ce priveşte la al lăcuitorilor folos, flra a cerea vre-o sili sau împilare, care
sânt neplăcute auzului Stăpânirii. În scurt, si-i povltuieşti a urma, flra abatere,
povltuirile cuprinse în porunca cu no.„. căci arătându-să lăcuitorii cu asemenea jllbi,
vei fi căzut spre o grea răspundere şi neiertată învinovlţire" 8 •
La 25 octombrie 1832, subocârmuitorul Plăşii Topologului raportea.zl că, în
unele sate, sunt câte şapte-opt proprietari şi toti vor s!-şi aşeze cllicaşii în moşia lor, iar
3

Idem, fond Pretura ( Suboc.) Plaiului Aref, dos. nr. 10/1833-1836, f.f. 44 şi SS.

'Idem.fond Pref. (Oc.)jwd. Argeş, dos. nr. IS9/1832-1833, f. 4.
'Ibidem, f.f. S-8.
6

7

lbidcm, r. 9.

Ibidem, f 12.
1
Ibidem, f. 13.
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unde sunt moşneni nu vor să-şi mute casele unde vor aleşii satelor, pentru „a eşi din
dealuri şi din păduri, apropiindu-să de drum şi de api, care le fac trebuinţll totdeauna"'.
Locuitorii satului Blrbllloteştii, din Plasa Argeşului, cer Ocârmuirii Argeşului
ca satul lor sl fie la.sat IAngl bisericii, în Drumul cel Mare ce merge la Câmpulung şi
având şi patru izvoarll de api buni, „angajându-se ca pl cei depărtaţi să-i mute, pe
osteneala" lor 10 • Ocinnuirea porunceşte subocârmuitorului de Argeş sl se înţeleagl cu
proprietarul şi sa îndemne pe locuitori, cu încetul, sl ia „sllvârşire aşe7.area caselor la
linie, fiind pentru al lor folos" 11 •
Badea Olar, Ion şi Dinu Fleoţa, Din Anghelescu, Apostol Mllrculescu şi cu
toţi slltenii din Flllmânzeşti jllluiesc Ocârmuirii sl fie lisaţi în siliştile şi caselor lor,
fiind aşezate „pi marginea drumului, şi pi o parte şi pi alta, din jos da Sf!nta
Episcopie, „fiind aşezatu pi marginea drumului, şi pll o parte şi pi alta, din jos dl
Sfânta Episcopie şi avem şi Biserica Sf. Gheorghe • veche, cum şi noi, „din vechime,
ne aflăm într-acest clltun". Şi va fi foarte greu s1 plece, şi din „pricina pllmântului",
„având meşteşugul olăriei". Ocârmuirea porunceşte subocârmuitorului din Curtea de
Argeş ca, împreuni cu proprietarii, conform poruncilor trimise, s! aduci pll locuitori la
12
înţelegerea necesitaţii aducerii caselor la linie" •
La 7 noiembrie 1832, subocârmuitorul Plllşii GIUeşeşti, Ion BAIA.şanu,
raporteazA că a mers prin toate satele şi a căutat sll llmureascll, atât proprietarii, cât şi
sătenii, despre folosul obştesc al aşezării caselor la linie. Cere, totodatll, dezlegare
pentru rezolvarea unor „împiedeclri":
„ 1-iu. Fiindcll poziţia plAşii aceştia nu este întinsa numai în câmpie pentru
toate satele, ci numai cele mai multe sânt pe dealuri şi la locuri dosnice, cu o oareşcare
dlpllrtare de Drumul cel Mare şi pi câte 5 şi 6 plrţi dll moşie a multor moşteni, care
unii din ei zic ci, strlmutându-s! din hlllllduirea lor, voiesc a sit trage iarlşi pa
plmântul lor, dar nu la linie;
2-lea. Asemenea şi proprietarii se împotrivesc, cerând a-şi aşeza clllcaşii ce-i
are fiecare pi moşia sa, cu cuvânt ci nu sa pot păgubi dl drepturile lor. Şi, fiindcă pă
unite din moşii sA afla cltune legate da tabla capitaţiilor cu alte sate, cer a să trage la
satele de care sânt legaţi dl sânt slobozi a să strlmuta;
3-lea. PI alocurea, să găseşte numai loc înfrumuseţat, dar îndestulare dl
trebuinţă vitelor nu au;
4-lea. Altele, iarlşi, dupll vremi, întinzându-şi. printre case, ogrăzi dă pruni şi
branişti unii da la alţii, cu aceasta fac împiedecare la linie şi, dl să vor scoate din acel
loc, sl departeazl dă la biserica şi s!„. lipsesc dl apa;
5-lea. Satul Adunaţi Negraşi ce este pi moşia dumnealui comisul Grigore
Cantacuzino, au şi un c11tun de 15 case, în capul moşii, care trece în judeţul
Teleormanului, aproape de un sat Recea şi zic a rlmânea tot în acelaşi loc, fiind de
multi vreme acolo, statornici.
Toate aceste împiedecări, punându-le înaintea Cinstitei Ocârmuiri, m! rog a
mi să face dezlegare dă sânt împuternicit a le aşeza la locul unde mi sl va plirea dă
'Ibidem, f. 14.
111
lbldem, f. IS.
11
Ibidem, f. 15'.
12
lbtdem, f.f. 16-17.
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mai înfrumuseţat pă orice moşie va cădea, tăind şi orice ogradă dă pruni şi
va fi înainte nwnai cât trebuinţa va cere spre a merge linie dreaptă. Şi, dă să
poate strânge toţi lăcuitorii la un loc, câţi sA aflli legaţi la tabla unui sat. .. " 1 •
Ocânnuirea de Argeş porunceşte Subocânnuirii Plăşii Gilleşeşti, în dosul
jalbei slltenilor din Cacaleţii de Sus, care se rugau, cu „fierbinţi lacrămi", să amâne
până în primăvară, aşezarea caselor la linie, fiind vreme de iamă 14 •
La 3 februarie 1833, Ioan Bucşanu, subocârmuitorul Plăşii GiUeşeşti,
raportează Ocârmuirii cil pârclllabul şi vlltlşeii satului Osebiţii Negraşi se plâng că nu
pot strânge birurile de la peste 60 de familii risipite pe moşie, la două-trei ceasuri
distanţă între ele. Deoarece epistatul moşiei doreşte să-i aşeze la „Drwnul cel Mare,
lângă apa Dâmbovnicului, fiind şi aproape de biserică şi chiar lor le-au plăcut'', ţinând
cont ca n-au nici „case temeinice" şi nu este „nici o altă împiedecare" pentru a-şi
construi case sau bordeie, se solicită „poruncă de unnare"".
Biv vei clucerul Alexandru Vlangal jeluieşte Marii Vomicii din Năuntru
aşezarea la linie a clăcaşilor din Câmpu Mare - Argeş şi Vânceşti - Olt, care sunt,
„dupll obiceiu", „cu totu risipiţi, din care pricină nu poate să cunoască cinevaşi unde
sânt livezile şi arăturile de orice semănături, căci cu vitele fac mare stricăciune".
Departamentul Vorniciei din Lăuntru, apreciind jalba „cu rezon", porunceşte
Ocânnuirii de Argeş şi aceasta, la 22 februarie 1833, SubocArmuirii de Olt, sll se pună
16
în lucrare, „prin destoinice chipuri" •
Locuitorii satelor Ciofrângeni Pământeni se plâng Marii Vornicii a Trebilor
din Lăuntru: „fiindcă acest sat este foarte vechi şi întemeiat cu case bune, cu vii, cu
pometuri, ogrllzi şi alte sădiri şi Sfântă Biserică la mijloc ... şi ne sânt moşii, părinţii şi
copiii îngropaţi la această biserică, iar acum ne-am pomenit cu suptcânnuitorul plăşii
fllcându-ne cunoscut că porunca este să ne lăsăm toate acestea ale noastre şi să ne
mutăm la linie, la drum. Şi, fiindcă una ca aceasta ne este cu totul peste putinţă şi chiar
împotriva vieţii noastre, căci decât să pătimim una ca aceasta, mai bine să pierim,
pentru cil nu mai avem atunci pentru ce mai trăi, dacă strllmoşeştile căminuri ni le vom
pierde" 17• În unna acestei jeluiri, Departamentul Vorniciei Trebilor din Lăuntru „face
întrebare Ocânnuirii pă ce temei ar putea sili pă lllcuitori a sA strămuta cu silişti întregi,
când instrucţiunile nu tălmăcesc decât a mijloci către lăcuitori dă blânde cuvinte şi
îndemnliri ca tot în siliştile lor, la preînnoirea dă nămestii, sll nu le mai facă cum să
întâmpla, ci sll le facil la linie, mai mari, mai bune şi, totdeodată, să porunceşte ca,
potrivit cu buna orânduială, să facă îndestulare negreşit jăluitorilor şi să ia Ocârmuirea
bune măsuri în pricina clădirii la linie, ca nici lăcuitorii să nu sa strâmtoreze împotriva
18
dreptăţii, nici proprietarii dă moşie să ia pricini de a să arata cu reclamaţii" • La 16
martie 1833, Ocârmuirea Argeş trimite subocârmuitorului de Topolog porunca Marii
Vornicii pentru confonnare, repetând că instrucţiunile „nu tălmăcesc" către locuitori
branişti

13

r.

14

f. 19.

Ibidem,
Ibidem,
IS Ibidem,
16
Ibidem,
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Ibidem,
18
Ibidem,

18.

f. 20.
f.f. 22-24.
f. 26.
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decât „sfaturi de blânde cuvinte şi îndemnuri ca, tot în siliştile lor, la preînnoiri dă
nlmestii, sl nu le mai facA aşa cum se înt4mplA, ci să le faci la linie, mai mari, mai
bune" 19 •
La 19 martie 1833 Grigore 'rigveanul jeluieşte Ocârmuirii de Argeş cil unii
clllcaşi de pe moşia sa, Rllteşti, ce „sA afla cu lăcuinţa în lunca Argeşului, unii rizaşi cu
arăturile, alţii pă supt Coastă, din care pricinii şi la holde, în toţi anii, fac stricăciuni cu
vite, cu păsări, cu copii ... Le-am zis, în toţi anii, să iasl în deal sl-şi facil case.„ nici ei
nu cearcă vre-o supărare cu mutarea mai mult decât patru-cinci zile, neavând acareturi
grele". Unii vor sA se mute, dar se opune Dinea Uncheaş, care are stupina în ţarina.
Ocârmuirea porunceşte subocinnuitorului Plftşii Găleşeşti ca, potrivit cu instrucţiile cei sunt date, sA îndemne pe locuitori să-şi construiascA casele la linie, mai ales acelea ce
se fac din nou, „ferind, însl, a le aduce mai multă strâmtoare"20 •
Tot în martie 1833, Oc4nnuirea judeţului Argeş cearta pe subocârmuitorul
Plllşii Oltului pentru că a folosit dorobanţ împotriva sltenilor din Buciumeni, pentru a-i
strllmuta, împotriva instrucţiunilor Stăpânirii, ordonându-i ca, dacll dorobanţul a ftcut-o
din proprie iniţiativa, pe lângă cuvenita dojana, sA-1 sileascll la despllgubirea celor ce au
21
fost forţaţi sll-şi dărâme c1Adirile • Subocârmuitorul de Olt raportează că a străbătut
satele plllşii sale, îndemnând pe proprietari şi pe săteni să „strângă casele la un loc", dar
unii „s-au pus în lucrare cu mutarea caselor în locuri nemăsurate". De aceea, a poruncit
să nu se mai cllideascl nici o construcţie „decât în locul unde s-au mllsurat" 22 •
Departamentul D. M. T. L. trimite Oc4rmuirii de Argeş, la 4 septembrie 1833,
o copie dupll adresa Prezidentului Sfatului Administrativ, în care se scrie sA nu se strice
casele bune de locuit, iar aşemrea la linie „trebuie sll înceapă treptat şi numai când se
vor zidi case din nou sau când se vor preînnoi cele vechi"23 • La porunca Oc4nnuirii
către subocârmuiri, acestea rAspund, între 17 şi 29 septembrie, ci se vor conforma
dispoziţiilor primite24 •
Locuitorii şi juraţii satului Şerblneşti din Plasa Gllleşeti roagll Ocârmuirea de
Argeş sa poruncească zapciului să nu-i oblige sl-şi mute casele acum, fiind iamll
[sf'Brşitul lunii noiembrie], lllsându-i pentru primlvara viitoare. Ocârmuirea dispune sa
nu se faci „suplrlri IAcuitorilor, prin silnicie''".
Subocârmuirea PU!şii Piteşti, în baza reclamaţiei lui Ghiţă Mllrlcineanu,
epistatul moşiei Valea Mirului, proprietatea pitarului Tache Zisul, acuzA pe Nicolae
Juratu din Valea Mirului pentru ci şi-a clAdit casa „aiurea, iar nu la linie". Ocârmuirea
hotllrlşte, la 14 decembrie 1833, sll se unneze întocmai „dupll poruncile Stllpânirii şi
ale Ocârmuirii... în pricina mutării caselor la linie"26 •
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Ibidem,
Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Documentele prezentate până acum provin din fondul Prefecturii (Oclnnuirii)
de Argeş. Deoarece, în acest fond, nu mai găsim asemenea acte pânl în anul 1837, în
continuare, vom folosi fondurile ce s-au păstrat la Plaiul Aref şi la Plasa Piteşti, după
care vom reveni la fondul Prefecturii.
La 3 aprilie 1834, juraţii satelor: Berislllveşti, Valea Albi şi Rldllcineşti din
Plaiul Aref trimit lui Vlasie Arhimandritul unnlltoarea solicitare: „Noi, toţi sătenii după
moşia Sfintei MllnAstiri Berislllveşti, facem arltare Sfinţii Tale cil, viind porunca
Cinstitei Stăpâniri ca să ne strămutlm după unde ne aflăm casele, noi ne rugăm Sfinţii
Tale ca să-ţi faci milă să faci ariltare Cinstitei Stilpâniri, după cum este fiinţa
adevllrului, cil şedem la loc de munte, câţi pe unde ne aflăm acum cu satele, ne este loc
cu strâmtoare, mai vârtos cil nu este nici loc, căci ale Sfinţii Tatle să cred mai bine
decAt ale noastre'm.
La 13 aprilie, Vasile Arhimandritul scrie Ocârmuirii că cele arlltate sunt „Prea
adevlrate", „cil pă dealuri şi pll râpe îşi au casele aşezate". Exista o apll, dar, „nefiind
statornică întru închiderea ţlrmurilor sale, când vine mare, nu numai că se prăpădeşte,
ci şi bolovani cit de mari îi muti din locul lor. De aceia, ml rog şi eu ca sll fie ascultaţi
lăcuitorii de a nu se mai strămuta din lăcuinţa lor cea veche" 28 • Ocârmuirea, la 17
aprilie, rlspunde printr-o poruncă trimisă Plaiului Aref ca subocârmuitorul şi
proprietarul sl cerceteze dacă arătările jeluitorilor sunt adevarate, „silindu-te, însă, a
găsi poziţie ;entru aşezarea încllperilor jeluitorilor la linie, raportuind şi Ocârmuirii
spre ştiinţi" . Ocâmuirea de Argeş, la 14 septembrie 1834, scrie subocârmuitorului
de Aref: „de vreme ce arlţi ci altă poziţie mai buni pentru aceasta n-ai glsit, apoi să
îngăduieşti pă IAcuitori a şAdea tot pi locul ce sa afli, însa si-i îndatorezi a să aduna la
un loc şi a sa aşlza întocmai după instrucţiile Stăpânirii"30 •
ln iunie 1836, Plltru Dogar, Niculaie Ograda, Gheorghe Frunţeanu, aleşii
satului Slllltruc, cu Niţi Moloiu şi Iorga Frunţeanu - comisari, cu Popa Gheorghe şi cu
epistatul moşii scriu Subocârmuirii de Aref cil vor fi următori poruncii primite despre
aşezarea caselor la linie, dar, „pânll acum, nimeni din lăcuitori n-au început a preînnoi
vere-o casl"31 . La 30 iunie 1836, satul Rltunda-Ueşti raporteazA cn., îndeletnicindu-sll
cu munca pământului, llcuitorii nu le-au stat mijloc a sll muta la linie32 • ln aceiaşi zi,
4
satul Veşti Ungureni trimite un raport similar33 , ca şi aleşii satului Dllngeşti3 . Rapoarte
mai mult sau mai puţin asemănătoare sunt primite de la următoarele localităţi:
RAdăcineşti 3 s, Sllllltruce!36, Jiblea, Brlltieni, Brlldet, Galeş, Aref, Streini Ungureni,

11

ltkm.fond Pretura (Suboc.) plaiului Are/. dos. nr. 10/1833-1836, f. 4.
Ibidem. f. s•.
29
Ibidem, f. S.
30
Ibidem, f. 6.
31
Ibidem, f. 12.
32
Ibidem, f. 14.
33
Ibidem, f. I S.
34
Ibidem, f. 16.
3
' Ibidem, f. 17.
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.
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Ţlrbllneşti,

Corbeni, Berislăveşti, Valea Albă, Stoeneşti, Căpăţâneni Ungureni,
Căpăţâneni Pământeni şi Turburea37 •
La 8 decembrie 1836, Ocârmuirea de Argeş, o dată cu porunca nr. 2852 a
Marii Vomicii, atrage atentia asupra supravegherii pregătirii tuturor materialelor
necesare reconstruirii gospodăriilor: „Dumneata, suptocânnuitorule, mai înainte de a
sosi vremea clădirii caselor la linie, preumblându-te din sat în sat, sll revizuieşti
materialurile fieşcAruia lAcuitor, spre a fi tot numărul lor trebuincios în fiinţă" 38 • La
rândul ei, Subocârmuirea de Aref scrie aleşilor şi pârcAlabilor din toate satele, ca şi
proprietarilor, între altele: „Drept aceia, Suptocârmuirea„. nu lipseşte„. a vl1 porunci ca,
pAtrunzându-vll din mai sus coprinsele, numaidecât scriitorul satului a vă opşti în auzul
tuturor lăcuitorilor, iar pârcllabul, dimpreună cu aleşii satului, cu dinadinsul să
stăruiascll asupra lllcuitorilor ca, la zi întâiu de mai, să-şi ia stlrşit această madea„." 39 •
PârcAlabul şi aleşii satului să insiste ca, „până la sflrşitul iemii, tlri1 alt cuvânt, să-şi
aibă toţi lăcuitorii gata toate materialurile trebuincioase cll.ci, la preumblarea prin toate
satele Plaiului, de voi găsi vre un lăcuitor necăpuit dă materialurile ce i-ar face
trebuinţa, cu hotărîre să ştiţi cil veţi fi căzuţi în neiertat! vinil„. iar dumnealor
proprietari sau arendaşii moşiilor din acest ţinut sânt pohtiţi, ca din partea
Suptocârmuirii, cu dinadinsul, să stăruiascA asupra clăcaşilor dă supt stăpânirea lor a
aduce la îndeplinire, tlrA zilbavă, cele mai sus glăsuite şi a sA trimite raport, la sfllrşitul
fieşcărei săptlbnâni, din partea aleşilor satului, pentru câţi din lăcuitori anume şi-au
agonisit cheresteaua trebuincioasă şi şi-au cărat-o la locul arll.tat de dă dv., unde este a
să şi aşeza linia"40 •
La 7 decembrie 1836, Mihalache Ghica, marele vomic, trimite şi Ocârmuirii
de Argeş o poruncă, prin care se cere proprietarilor, nu numai să-i îndemne pe clăcaşi
41
a-şi aşeza casele la linie, ci să le dea şi materialele necesare • La 12 decembrie
Costandin (Dincă) Brătianu, ocârmuitorul judeţului Argeş, porunceşte Subocârmuirii
de Aref să se adreseze proprietarilor să-şi achite îndatoririle şi sll se sileascll „pentru de
a-şi ca.gui fieşcare lllcuitor toate trebuincioasele materialuri, în cursul unnătoarei
emi..." . Pentru conformare, la 14 decembrie 1836, Subocârmuirea de Aref scrie:
Arhimandritului Vlasie, la Schitul Berislăveşti; „Oieştilor arendaşi"; la Bucşăneşti - lui
lanccu Bucşllnescu; La Spini, lui Costandin Popescu; la: Jiblea, Şerbllneşti şi Sălătrucel
- lui Ion Teodosie; la Vieroşul; vistierului Frunzescu - la Galeşu şi Brădetu; la Dângeşti
- lui Mihai Brătianu şi la Săli1truc - lui Drăghici Brătianu ca sl1 înlesneasca slltenilor
procurarea de materiale şi, mai ales, a lemnelor necesare 43 •
Ştefan Frunzescu răspunde Subocârmuirii Plaiului Aref că se va conforma
poruncilor, pentru satele: Corbeni, Brădetu, Căpăţâneni Ungureni, Cllpllţâneni

37

Ibidem, ff. 19-37.
Ibidem, f.f. 42-57.
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Ibidem, f.f. 4S şi 54.
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Ibidem, f. S4.
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Ibidem, f. 46.
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PAmAnteni, Turburea „şi o parte din BrMieni"44 • ln aceiaşi zi, Vlasie Arhimandritul
rlspunde ca. se va confonna noilor porunci, „ca ]i lăcuitorii să fie mulţumiţi şi Schitul
sl nu cerce paguba despre locurile cele de hranl" '.
Aleşii: Tudor Buriul, Grigore Cornea şi Nicolae Dinuţ! din Streini Ungureni;
Gheorghe zet BAdescu, Niţă al Popii şi Pătru Popii din Corbeni; Toma Rllduţi şi
Niculaie Greaw din Ungureni; Pltru Trifu, Radu Stroie şi Ioan Mitrofan din Rătunda
Oieşti au raportat că scriitorul a citit, în auzul tuturor IAcuitorilor, noua poruncă şi
aceştia vor cAra materialele trebuincioase, la locul stabilit46 • Mai raporteaza de
confonnare aleşii satelor: Berisllveşti, Valea Albă şi Stoeneşti, Jiblea, Stoeneşti,
SAlltrucelul, Clpă~eni Pământeni, Clplţâneni Ungureni, Turburea, Brătieni, Brădet,
Galeşu şi Sllltruc4 •
Nicolae Pop, epistatul moşiei Galeş a Sfintei Episcopii de Argeş, Lo,ofătul
4
Ghiţă, epistatul moşiei Sllllltruc, răspund şi ei cu promisiunea de confonnare . La 4
ianuarie 1837, şi Teodosie, arendaşul Jiblii, promite ci se va confonna ordinelor
primite49 • La 10 ianuarie, Gheorghe Arendaşul şi aleşii: Patru, Ghiţă şi Niculae, din
satul Urşi, spun cil se vor confonna poruncilor primite, „darii, pi această moşie, nu se
poate a le face pi linie că este locul împotrivă, dară casele dupll pădure le vom
aduna"' 0 • C. Lecca, din Piteşti, arendaşul moşiei Bucşllneşti, scrie Subocârmuirii de
Aref ci se „va asllnllna cu urmare întocmai pentru mutarea caselor la linie, îndemnând
pi lăcuitori, iar, pi de alta, vom face cunoscut şi d. proprietarului... ca să hotllrascli
locul mutArii"·".
Teodosie, „arendatot' al moşiei Jiblea, scrie SubocArmuirii de Aref cli
MAnAstirea i-a poruncit cil, pini nu va lua dezlegare de la Marea Logofeţie
Bisericeascll, „nu inglduie pi clicaşi a tllia cel mai mic lemn, din care poruncă am şi
dat de ştire satelor a nu sll îndrllzni sll taie cel mai mic lemn, pânl să va porunci al
doilea dă Mllnllstire şi până nu-i voi trimite lista de lipsa fiecllruia hlllllduitot's 2. La 15
ianuarie, nlstavnicul Mllnăstirii Cozia scria lui Ioan Teodosie, arendaşul moşiei Jiblea,
„ci şi, pentru construirea unui acaret al Mănăstirii, trebuie flcut! listă care să se trimită
la Ocârmuirea judeţului şi aceasta la Logofeţia Bisericilor spre a se obţine dezlegare.
Ca atare, se va trimite un om al Mllnllstirii ca, împreuni cu arendaşul moşii, prevăzând
câţi din clicaşi vor avea neaplratl trebuinţă„. sll alcătuieşte o listă cu numele
fieşclruia, suma cherestelii ce-i trebuieşte, pentru ce clădire, pe care întărind-o cu a dlui isclliturA sll mi să trimifl„. şi pânll va veni dezlegare, vor fi popriţi lăcuitorii a nu
t!ia nici cel mai bun în această trebuinţA"' 3 •
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Costandin Brltianu, ocârmuitorul judeţului Argeş, la 12 ianuarie 1837, ceartă
pe subocârmuitorul de Aref ca nu i s-a raportat despre progresele realizate în aşezarea
caselor la linie. De aceea, „sa puie şi, printr-aceasta, straşnici îndatorire. Tot deodatll,
sa iei şi cuviincioasele măsuri a nu te abate câtuşi de puţin din ceia ce o dat! ţi s-a pus
înainte, grlbind ca, în soroc de patru zile cel mult, sll încunoştinţezi pll Ocârmuire ce
înaintare au luat această punere la cale, căci la împotriva z.Abavă şi neînţelegere, vei
rămânea în răspundere şi meritata vină"'4 •
La 17 ianuarie 183 7, subocârmuitorul Plaiului Aref poruncea pârcălabilor şi
scriitorilor satelor din cuprinsul arealului său ca, în termen de trei zile, să-i trimită lista
„de câţi oameni şi-au primit lemnele trebuincioase pentru cl4direa altor case la linie",
căci, altfel, „să va trimite într-adins bumbaşir, cu plata ostenelilor, pă zi, câte lei 5"''.
La 21 ianuarie, Ocârmuirea Argeşului scrie „Suptocârmuirii de Arer• ca, î termen de 1O
zile, să se înţeleagă cu părinţii egumeni ai sfintelor mănăstiri, pentru a acorda clăcaşilor
lemnele trebuincioase aşezllrii caselor la linie' 6• Pentru conformare, la 27 ianuarie,
Subocârmuirea Plaiului Aref porunceşte aleşilor, pârcllabilor şi scriitorilor tuturor
satelor din cuprinsul întregului ocol „să faceţi listll de câţi lllcuitori anume vor fi cu
casele putrede şi nu le vor putea duce la locul unde li sll vor arăta la linie, precum şi
câte lemne le fac trebuinţă de a clădi case noi... după care, alcătuindu-să aşa zisa lista o
vei duce la pllrinţii egumeni, stăpânii acei moşii mănăstireşti, care isclllind-o, în soroc
dll trei zile cel mult, să o trimită la Suptocârmuire, ftlrll zăbava"''.
C. Brlltianu şi G. Enescu, la 22 august 1837, trimit „Suptocârmuirii de Aref'
8
porunca nr. 613 a M. V., pentru a fi dusll la „întocmai îndeplinire"' • D. T. L.,
constatând unele nedumeriri ale ocârmuirilor în aşezarea caselor la linie, porunceşte ca
îndeletnicirile viitoare „sll fie îndeplinite, dupll unnlltoarele bagliri de seamă:
1-iu. Fi indcll cuvântul de aşezarea caselor la linie nu însumează stricarea sau
mutarea a tot satul... ci însămneazll o opştească strângere a caselor fieşcliruia sat la un
loc, care case, cu prilejul acestei strângeri, sll fie aşezate după o oareşcare regulă pa
linie, fiind acesta singur un mijloc al asigurării măsurilor poliţieneşti, prin comunicaţia
saţiata a slltenilor spre Ul"\ asemenea sfllrşit. Dar oricâte sate.„ vor fi aşezate la poziţie
buna şi nici proprietarul nu ar găsi de cuviinţll să se mute în alt loc, acelora li sll va
deschide numai un codru la mijloc şi uliţe mai multe sau mai puţine, dupl mărimea
satului, corespunzătoare cu acel chendru la casă din nou sa vor clădi, cwn ai acelor
lăcuitori ce nu vor cădea în linia acelor uliţe sau vor fi împrăştiate neregulat pi la feluri
dă locuri, cu depărtare de chendru [centru] satului ca, cu acest mijloc şi satul sll se
adune la un loc, pă cum şi regula prin adunarea caselor celor risipite să le forrnaliseasca
pli gândul căci care privesc nişte asemenea lucrări i oricâte sate sau pentru cuvântul că
sânt clădite la poziţie rea ori că sânt multe risipite, ar găsi proprietarul de cuviinţă şi
prin înlesnirea ce li se va face şi el li-ar însemna al tui loc pentru aşezare din nou,
acelea sl vor clădi iarllşi după o asemenea închipuire, adie! întru a aduna cât să va
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putea de strâns şi în mai multe uliţe corespunzătoare cu chendru, iar!şi într-un şir sau
de case clădite numai într-o lungime„.
2Je1. Asupra regularisirii satelor după oricare dintr-aceste categorii, bordeile
dă lăcuinţă vor lipsi cu totul, fiind invederat că totdeauna lăcuinţa încăperii clădite dasupra pământului este mult priincioasă la opşteasca sănătate şi, dacit în linia uliţelor
satelor celor dintâia categorie vor cădea şi nişte asemenea bordeie, sl!. vor preface,
negreşit, în casă regulată.
3-'". Llcuitorii ce-şi clltdesc casele din nou pot întrebuinţa şi din materialurile
caselor celor vechi, care vor fi bune şi potrivite în trebuinţă, îndeplinind cu din nou,
numai acele câte vor lipsi.
4-101 • Toţi câţi sub cuvântul de proprietate s-au vârît şi sit cearcă a să vârî cu
lltcuinţa prin dealuri, la câte un pogon şi doă de vie ce le au înfundate, aceia să vor
trage la reguli pă aceleaşi proprietlţi dit unde să şi îndestuleuA sau de unde s-au
strămutat, fiindcă viile înfundate nu pot intra în r4ndul proprietăţilor dl lăcuinţă, ci în
rândul sl1dirilor ce s4 clldesc pentru spiculaţie, deosebindu-sit, însă, dintr-aceştia vierii
cei boiereşti, ce slujesc cu sâmbrie şi cu mijlociri dit tocmeli sunt aduşi după la alte
proprietăţi, clei aceştia când să vor trage dintru asemenea slujbă, trebuie să se întoarcă,
iarăşi, la lăcuinţa lor cea veche şi acolo să se aşeze la linie, însă, pentru bunele lor
purtllri, trebuie să fie şi ei legaţi de satele cele mai cu apropiere de acele vii.
S-1ea. Da.ca unii din cei ce 111cuesc într-o vie, îşi vor avea adevl1rata proprietate
şi la moşie chiar într-acest trup, apoi, ca să sll pllzeasclt unora ca acestora drepturile
propriet11ţii, iar dupA alt chip ca sit să regulariseascll şi a lor strângere la un loc, să va
înslmna o parte dA loc cu oareşcare întindere chiar pll acelaşi trup dă moşie şi unii ca
aceştia, acolo, îşi vor cllldi înclperile, care să înţelege că toţi moşnenii întrupează un sat
regulat pll sinaura lor proprietate.
6_1••. lntr-una şi aceiaşi categorie să pot socoti şi moşnenii din p11rţile muntelui,
ce îşi au lăcuinţele împr!ştiate pânA la feluri dă locuri, stAruind pe lângă câte o livede
dă pomi ce au clădit lingi satele lor şi suferind o deosebită înstreinare şi sălbăticire
despre soţietatea conlocuitorilor.
7-1". Şi, în sfârşit, Ocârmuirea să îndatorează ca îndeletnicirile sale asupra
lucrărilor acestui articol să fie soglăsuite şi unite cu d.d. proprietari ai moşiilor la care
StăpAnirea nădAjduieşte o deplină sprijinire şi îmbunăt!ţire silinţelor ei la o
întreprindere care, după toate chipurile, fllgAduieşte proprietăţilor un însemnător
folos" 59 •
La 23 martie 183 7, Subocarmuire Plaiului Aref trimite copii după porunca
Marii Vomicii nr. 613, pentru a lua cunoştinţă şi a se confonna: egumenului Cozianu la Jiblea; Arhimandritului Vlasie - pentru Brăslăveşti; vistierului Ştefan FrunzAscu pentru Vieroş; lui Iancu Bucşănescu - pentru Bucşlneşti; păhllmicesei Marghioala
DrugAneasca - pentru Oeşti şi polcovnicului Drăghici Bocllnescu - pentru Mitropolie60 •
A doua zi, Nectarie, egumenul Coziei, expediază Subocârmuirii de Aref lista cu
lemnele ce urmează a se da lllcuitorilor din Jiblea, pentru „facerea caselor la linie" 61 • La
două
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6 martie, şi Vlasie Arhimandritul rlspunde cil a primit porunca şi se va conforma62 •
Nectarie, „igumenul Cozii" reconfirmă că se va conforma poruncii nr. 613 şi aduagă
că, pentru un om care sA zoreasă pe locuitori a se muta la linie, să se înţeleagA cu
arendaşul moşiei Jiblea, care a primit dispoziţii în acest sens63 . La 9 martie,
arhimandritul nAstavnic al MănAstirii Cozia roagă pe subocârmuitorul de Aref să mai
adaste tăierea lemnelor, fiindcă n-a primit, inel, dezlegarea cuvenită64 •
Subocârmuirea Arefului, la 23 martie 1837, pofteşte pe arhimandritul Samuil,
năstavnicul Sf. Schit Vieroş, sA iscăleascll lista cu „felurimea materialurilor
trebuincioase la vre-o 25 de lllcuitori... după moşia CApăţâneni a Sf. Schit''6'. Pentru l O
locuitori din Berislăveşti de pe rT\OŞia Schitului Scăueni, erau necesare: 42 de temeie
(câte 4 de fiecare, cu excepţia lui Nicolae Curpcş, care avea nevoie de 6 bucăţi); 60 de
grinzi, 60 de stâlpi, 1950 podine (câte 200 bucăţi de locuitor, afară de Tecul lui
Bacheni care era trecut cu 150); 380 de laţi (majoritatea câte 40), 56 de blăni (opt câte
6 şi doi câte 4); 390 de virghini (9 câte 40 şi unul 30) şi 80 de cosoroabe (câte 8 de
fiecare )66 •
Mihai BrAtianu, arendaşul moşiei, şi aleşii: Ion Frunteanu, Nica Golescu şi
Neagoe Cloşcaru arată că, pentru mutarea a 18 locuitori din Diaconeşti, erau necesare:
92 de temeie, 92 de grinzi, 66 stâlpi, 3000 de podini, 492 de laţi, 144 căpriori, 930
vârghini şi 120 cosoroabe. în timp ce Din Cloşcaru a primit aproape toate materialurile
la maximum: 6 temeie, 8 grinzi, 6 stâlpi, 300 podini, 40 laţi, 12 căpriori, 80 vârghini şi
67
8 cosoroabe, Marin Şelaru n-a fost înscris decât cu 4 laţi şi 4 cosoraoabe •
Pentru 17 săteni de pe moşia Mănăstirii Brăslăveşti, s-a propus a se da: 65 de
temeie, 72 grinzi, 76 stâlpi, 730 podine, 440 laţi, 156 ci1priori, 28 blăni, 352 vârgini şi
120 cosoroabe. în timp ce Tănase urma să primească: 4 temeie, 8 grinzi, 4 stâlpi, 100
podine, 40 de laţi, 12 căpriori, 4 blăni, 40 vârghini şi 8 cosoroabe, Nicolae Căprarul şi
Ilinca Văduva erau trecuţi doar cu câte 3 temeie68 •
La satul Rădăcineşti, urmau să se primească lemne 25 de familii, din care 22
de clăcaşi şi 4 de moşneni. În total, erau trecute: 78 temeie, 80 grinzi, 58 stâlpi, 2200
podini, 478 laţi, 164 căpriori, 535 vârghini şi 82 cosoroabe. nici la acest sat, ca şi la
cele prezentate pâna acum, nu e prevlzută nici o şindrilă sau şita, la nimeni. În timp ce
Sandu Toinoiu urma să beneficieze de: 6 temeie, 8 grinzi, 6 stâlpi, 300 de podini, 40 de
laţi, 12 ci1priori, 60 vârghini şi 8 cosoroabe, La Duta Leontin erau înscrişi doar 5 laţi, la
Petre Avrămescu 8 laţi, iar la Floarea Vaduva: 12 laţi şi 10 căpriori69 •
Pentru localităţile: Jiblea, Salătrucel şi Şerbăneşti ale Mănăstirii Cozia,
Rădăcineşti şi Berislllveşti ale Schitului Berislăveşti, Dăngeşti al Schitului Fedeleşoiu,
Căpăţâneni al Mănăstirii Vieroş şi Scăeni-satul Berislăveşti al Mănăstirii Cozia, erau
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necesare: 800 temeie, 1003 grinzi, 11O1 cosoroabe, 878 stâlpi, 4692 bârne, 1937
căpriori, 7981 laţi, 36.380 podine, 389 blllni, 12.300 şindrilii şi 48.500 şiţA70 •
Niţi Belu, Gheorghe Murlraş, Dumitru sin Hera Muraru şi Popa Stan sin
Barbu, în numele întregului sat Plluşa, roagll Sf. Mlln!lstire Cozia „a nu ne mai strămuta
de aici într-altă parte„. cA, viind un bumbaşir şi cu aleşii satului Jiblea, ca sll ne surpe
casele şi sll ne mutllm în Jiblea. Noi, fiindcA avem bisericii aici întru clltunul nostru,
facem cllzutl rugllciune Sfinţii Tale ca sll facil un rlls,funs la Cinstita Suptocârmuire a
nu ne strămuta. Toate familiile sânt doullzeci şi şase" . A doua zi, li se răspunde: „Cât
despre MAnlistire, veţi putea fi îngllduiţi a vă strânge încllperile la linie, acolea,
mahalaua clltunului Plluşa, fiindcă aveţi şi biserică, care nu se cuvine a rămânea pustie.
Dar, tiindcil această trebuinţa sA atinge dl îndatoririle C. Suptocânnuiri, vă veţi arăta cu
această cerere şi acolo"72 •
La 28 martie 1837, Ocârmuirea Argeş reaminteşte Subocârmuirii de Aref cil,
deşi i s-a mai poruncit, în repetate rânduri, să grllbeascil aşezarea caselor la linie, dupll
tenninarea lucrllrilor de primllvarll (arături şi semAnllturi), dar, primind porunca nr.
1820 a Marii Vornicii, îndeamnl.: „îndatll, sll şi stlruiascll, neîncetat, prin orice
mijloace va socoti de cuviinţl mai tnlesnitoare pentru lăcuitori, căci acum trebuie să se
fi isprllvit toate arllturile şi sllmlnăturile de primăvară" 73 •
Stoica Bălan, posidaru (pllzitorul graniţii) şi Din Blllan din Brlltieni solicită sli
nu le mute casele la depllrtare „cum bate puşca", pe altă moşie, ca sll devină clăcaşi.
Din porunca SubocArmuirii, au „casele risipite" 74 (demolate). Ocârmuirea Argeş, la 27
iunie 1837, porunceşte Subocârmuirii de Aref: „daci lăcuinţa lor va fi potrivită cu
voinţa Stllpânirii, adicll la locu cuviincios şi unde îşi au înde~linirea trebuinţei, nu să
pot strAmuta dupll a lor moşie şi să sll dea clăcaşi pă alte moşii" ~.
La 6 iulie 183 7, Ocânnuirea comunicll Subocirmuirii de Aref că, în urma
raportului ce 1-a adresat Marii Vomicii, i s-a răspuns, prin adresa nr. 2322 cil
„regularisirea" „priveşte mai mult la adunarea lăcuitorilor fieşclruia sat la un loc„. La
întâmplare, însă, de a se ivi împrejurlri binecuvântate, pot alcătui unite sate cătune, dar
şi lllcuitorii acestora să nu se lase risipiţi" 76 •
Aleşii satelor CllpăţAneni Pământeni şi Ungureni raporteazll Subocârmuirii de
Aref cil, „din multa curgere a ploii, au venit apa Argeşului mare şi revărsându-sll, au
flcut multi stricăciune pA la IAcuitori şi au înecat şi Casa fmplrlteascll, nu se ştia lemn
cu lemn". Cer1 rllspuns cum să procedeze". Subocârmuirea, la 23 iulie, informează
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Ocârmuirea78 , la care ocârmuitorul C. Brătianu decide să facă altă Casă de Sfat, „la un
loc ferit de asemenea întâmplări" 79 •
În pricina dintre Stana Nedeloiu şi un stolnic [probabil, C. Brlltianu], „ca sll-şi
mute casa la linie sau să i se preţuiască sădirile ce le are„. numita zice să-i preţuim
casa" - declară: Sandu Biserică, Neagu şi Ion Arnăutu, aleşii din Dăngeşti, Ştefan
Vătăşelu şi Petru Olărelu din Sălătrucel. După preţuirea lor, probabil, sub valoarea
adevărată sau aşteptată, „Stana au căzut cu rugăciune ca să nu-i mai preţuim, clici va
muta casa la linie. Şi aşa, se şi legă, cu zapis" 80 ,
La 28 august 1837, Nicolae Cătăneţi, „îndeplinitorul datoriilor de ocârmuitor
şi secretar", porunceşte Subocârmuiril de Arefsă zorească aşezarea caselor la linie şi să
81
trimită liste, pe sate, cu cele mutate • La 15 septembrie, pitarul N. Cătlneţi revine mai
amănunţit la porunca de mai sus: „Pentru casile de linie, şi acum să porunceşte
straşnic„. până în soroc dă trei zile, să trimiţi liste curate şi adevărate, una, de câte sate
s-au aşezat la linie, şi alta, de câte nu s-au aşezat, arătând în fiecare listl suma caselor
fieşcăruie sat, fiind prea trebuincioase a să da şi în cunoştinţa Marii Vomicii şi a să cere
poruncă dă unnare pentru cele nepuse în linie ce se fac de acum înainte, când vremea
coboară spre iarnă, sli sli mai silească lăcuitorii la săvârşirea aşezării caselor la linie sau
să rămână cele neaşezate până în primăvara viitoare„." 82 .Subocârmuitorul decide,
pentru conformare, „să se silească ale~ii... şi să se ia cerutele liste de la scriitori",
trimiţându-le adresele cu nr. 5600-56198 .
Aleşii şi scriitorul satului Broşteni, Despărţirea 1-iu, răspund, la 5 septembrie,
că cinci locuitori: Ion lordăneci, Nicolae Păişi, Badea Anghel, Ioana Giurgea şi Ion al
Safti şi-au mutat locuinţele la linie, iar alţi opt au a se muta de acum înainte: Plun
Blleanu, Din Băleanu, Ion Giurcă, Preda Bădescu, Radu Stăvulescu, Ion Săvulescu,
84
Bucur Păişi şi Ion Marin • Aleşii şi scriitorul din Brădet raportează, în aceiaşi zi, că
toţi cei şapte locuitori s-au aşezat la linie: Silm Muscalu, Nicolae Plăieşu, Badea sin
Dulescu, Dimitru lvaşinec, Dimitru Păţitu, Ion Vătăşelu şi Licsandru Păţitu85 • În Galeş,
până la 26 septembrie, se mutaseră cinci locuitori: Uncheaş Radu Cojocaru, Păun
Barbu, Ioan sin păun Barbu, Vasile Petrilă şi Ioan sin Barbu Şandru şi alţi cinci urmau
să se mute: Ion Olteanu, Din Olteanu, Pătru Olteanu, Stroe Petrilă şi Maria Văduva86 •
La Oeşti, până la 26 septembrie, nu se mutase la linie nici unul dintre cei trei propuşi:
Ion Dănulescu, Bucur Budreală şi Din Torbureanu87 • Aleşii satului RAtunda Oieşti
raporteazl, la 5 septembrie, cA au fost aduse de la margine toate casele ce fuseseră
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stabilite, adie! ale: lui Matei sin Sfia, Satira Văduva şi Costandin Mihai88 • La satul
Streini Ungureni, până la 14 octombrie, s-au aşezat la linie toţi cei opt săteni care au
fost nominaliza\i, dintre care doi (Luca sin Din croitorul şi Costandin sin Stanciu Trif)
„n-au isprăvit'' 8 • Alţi trei: Badea sin Crăciun, Marcu Onicariu şi Pavel Bucur Serafim
„nu şi-au mutat casa"90 • Aleşii satului Corbeni raportează, la 15 octombrie: „din 6 case
ce au fost să sl surpe, doă din clicaşi şi patru din moşteni, noi, aleşii, după poruncă, am
mers, în doll-trei rânduri, sl le surpăm şi n-au vrut sl dea supunere"91 • La 30
septembrie, aleşii satului Căplţâneni Ungureni: Nistoran Moga, Dumitru Podaru şi Ion
sin Boia, împreună cu Dincl zet Avram, scriitorul localităţii, declară că, „la satul
nostru, nu sânt case de mutat la linie" 92 • În aceiaşi zi, aleşii de la Cllpâţâneni Pamânteni
şi acelaşi scriitor, Dincă zet Avram, raporteaz.ă că şi-au mutat casele la linie trei
locuitori, şi anume: Badea sin Şerban Ciobanu, Pârvu Vătăşescu şi Ion zet Niţu 93 • Din
satul turburea, până la 27 septembrie, se mutaseră la linie şase familii: Gheorghe
Manolescu, Zaharia Ungureanu, Toma sin Gheorghe Grămadă, Din Manolescu, Dincă
sin Stan Grămadă şi Toma Din Arinişi, urmând să se mute alte l S familii: Mihalcea sin
Şerban, Gligore sin Şerban, Iordache Şărban, Mira Drăgăneasa, Neagoe sin Mihai,
Grigore TeacA, loniţl Teacă, Radu Vllcaru, Iordache Bolovanu, Pătru Făgăraşu, Uţa
Hornogioaia, Gheorghe Coptrobeanu, Stanca, soţia lui Ion Albu, Gheorghe Dogaru şi
Nicolae brat Dumitru94 • Până la 10 august 1837, din Sllllltruc, se mutaseră la line opt
familii: Iordache al Marinii, Ion al lui Neagoe, Dumitru Huhui, Ghiţă Martalog, Radu
lui Ghiţă, Duminică Untaru, Mătuşa Iliana şi Niţă sin Roman, iar alţi 19 urmau să se
mute9~. La satul Rlldăcineşti, se mutaseră 20 de case şi mai erau de transferat cinci,
dintre care o caterina Văduva96 • La Brăslăveşti, până I.a 30 septembrie, se aşezaseră la
linie 19 familii, alte I S „nu ~i-au mutat casile, fiind la loc de munte" şi urmau să mai
fie transferaţi alţi 19 săteni 9 • În satul Valea Albă, şi-au reflcut, la linie, casele trei
98
locuitori: Ion zet Oni Surdulei, Vasile sin Onea Surdu şi Pătru Brat , iar în localitatea
99
Stoineşti s-au mutat cinci case • Din Sălătrucel, 28 de locuitori îşi aşezaseră casele la
linie 100, iar din Spineni, tot în septembrie, erau mutate 9 familii şi în urmau să mai fie
transferate alte 32 de familii 101 • în satul Jiblea, până la 4 octombrie, se construiseră 17
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case şi unnau s!l se mai refac!i altele şapte • La Şerb!lneşti, se transferaser!l 30 de
103
gospod!rii, unnând a fi unnate de alte 13 • La 11 octombrie, dintr-un raport al
Subocânnuirii reiese că se mai mutaseră la linie: 5 case din Streini, 2 din Corbeni şi 15
104
din Dllngeşti, rămânând nestrămutate: 5 case din Sălătrucel şi 3 din Dăngeşti •
La 10 octombrie 1837, Ocânnuirea de Argeş porunceşte Subocânnuirii
Plaiului Aref, în baza ordinului Marii Vomicii, să se sisteze, până la prim!lvera viitoare
aşezarea caselor la linie, pentru a nu fi obligaţi oamenii, iama, să stea „prin covergi".
Până atunci, să-şi pregătească toate materialele necesare. „Şi, apoi, îndată cu sosirea
primăverii, să facă cea de cuviinţă unnare pentru regularisirea poruncită, ce, dându-să
aceasta şi în cunoştinţa acei Suptocânnuiri, i să scrie ca, pentru casele cele începute, să
îndemneze pă ai lor proprietari a şi le isprăvi, mai vârtos pă acei care li se vor fi stricat
cele vechi, ca să-şi mute într-însele, a nu rămânea pribegi pă vremea eroii, iar pentru
cei ce încă nu şi le vor fi stricat, va unna potrivit cu dezlegarea ce i s-au zis ca s-au luat
de la Cinstita Marea Vornicie, soglăsuita şi cu p!rere Ocârmuirii" 10s.
Pentru Piesa Piteşti, avem, în această „madea", numeroase informaţii, pentru
perioada 1833-1838. La 15 septembrie 1833, Ocârmuirea Argeşului porunceşte
subocârmuitorului de la Piteşti: „să nu sileşti pA nimenea a-şi mute casele ce vor fi în
stare de lăcuit la linie, numai casele ce din nou se vor face seu se vor înnoi, acelea să le
puie la linie, clici, la orice abatere, vei fii în cea mai grea răspundere" 106 •
Ghiţă Mărăcineanu, „epistatul moşii" Valea Mărului a d. pitar Tache Zisu,
reclamă, la Ocârmuire, pe Nicolae Juratu, pentru că nu şi-a pus casa la linie, la locul
107
stabilit, ci „aiurea, unde au voit", iar ceilalţi săteni „să unesc după dânsul" •
în confonnitate cu porunca Ocârmuirii, pentru a se unna instrucţiunile primite,
Subocânnuirea Piteştilor hotărăşte s!l scrie aleşilor din Valea Mărului ca, „nereşit,
până în primăvara, să-şi mute (casa] la linie, unde s-au arătat de suptocârmuitm"'.io .
Arendaşul moşiei Groşi reclamă pe locuitorii satului că nu vor s!l-şi mute
casele la locul indicat, ci unde vor ei, nedând ascultare poruncilor, „sărind şi cu
zurbalâc asupra jura\ilor satului". Rezoluţia Subocârmuirii, pe jalba căpitanului Radu,
din 7 martie 1834, prevedea: „Să să orânduiască un dorobanţ„. a dărâma casile acelor
ce le vor fi preînnoit şi nu le-au pus la linie şi, surpându-le, să le puie la linie, unde să
vor chipzui şi de către proprietar şi unde i s-au arătat de Subocânnuire. Cei ce nu s-au
confonnat dispoziţiilor legale erau: Ion Diacnu Lazăr, Stan DumitrU, Tudosie sin
Gherghina şi Barbu sin Marin din Groşi şi Dumitru Siirbu şi Ion Epure din Valea
Rea 1®.
La 3 martie 1834, Costandin Drăguţ informează Subocânnuirea Piteştilor că
locuitorii din mai multe sate, nu respecta dispoziţiile Stăpânirii, constrUind locuinţe în
locuri nepotrivite: 20 de case şi 2 pivniţe, şi anume: 4 case în săpunari, 2 case în
102
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Bllrbllteşti, 7 case şi 2 pivniţe în Baţcov şi 5 case în Budeasa 110• În decembrie 1836,

Ocârmuiurea Argeş trimite şi Subocârmuirii de Piteşti porunca D. T. L. privitoare la
pregătirea materialelor necesare mutllrii caselor la linie 11 •
La 15 decembrie 1836, C. Brătianu răspunde Subocârmuirii Piteştilor, referitor
la adresa ce însoţea jalba cl!icaşilor din Râjleţul Govorii, să se înscrie din instrucţiunile
şi poruncilor trimise 112 • Subocârmuitorul Lahovari, la 9 ianuarie 183 7, asigură
Ocârmuirea Argeşului cli se va îndeletnici „cu îndemnarea llcuitorilor i cu împlinirea
trebuincioaselor materialuri pentru clădirea caselor din nou" 113 • Totodată, expediază
porunci pârclilabilor şi aleşilor satelor şi unor proprietari, ca: Anica Răteasca, N.
Rătescu, Costandin Moraitu, C. Lecca, Ioan Condeescu, C. Vlrzaru şi Pavlache
Rltescu 114 •
C. Brlltianu porunceşte, la 21 ianuarie, subocârmuitorului de Piteşti 115 ca, în
conformitate cu decizia Logofeţiei Trebilor Bisericeşti să ia „înţelegere, mai întâi, cu
părinţii egumeni ai mlnlstirilor ... spre a-şi alcltui listll da clăcaşii lăcuitorii pa acele
moşii mănăstireşti şi pll care vor fi păduri, cum şi dă câtllţimea i felurimea bunurilor
trebuincioase şi care sa i sa trimiţ! ca sl dea cuviincioasa dezlegare, mai adogând ... a să
face o asemenea listll şi pentru câte moşii mănăstireşti pa unde sânt sate şi nu va fi
având păduri, în care sl să arate şi preţul ce să unnează în partea locului" 116 • Având în
vedere „delicateţea acestei madele şi graba cu care sl cere a ei îndeplinire, scrie
Suptocârmuirii a aduce la îndeplinire şi aceastll cerere a C. Logofeţii până în soroc cel
mult dă zece zile" 117. Pentru conformare, în februarie 183 7, Subocânnuirea Piteşti lor
transmite porunca arendaşilor din: Găvana, Gura Bascov şi Fleşti-Bllbana; Zigoneni,
BAiculeşti şi Mâniceşti; la Valea Rea, Sllltioarele şi Bascov; arendaşului din Poiana
Lacului, egumenului Sfintei Mănăstiri Cotmenii, Drăguţeşti şi Săpunari; arendaşului de
la Topana, Valea Mare şi Ungureni; arendaşul moşii Râjlefl şi Diconeşti şi a
„arendaşilor ot Vâlcelele, Tutana, Valea lui Ienache şi Noapteş" 11 •
Subocârmuirea de Piteşti trimite, la sediul Ocârmuirii, la 15 martie, 22 de liste
„pentru binalele ce sunt de trebuinţl llcuitorilor clăcaşi la mutarea caselor pa linie" din
mai multe sate. Matei Din şi Stoica, aleşii satului Ricbiţelele de Sus, alcltuiesc, la 25
ianuarie, o lista cu 29 de săteni cu: „toate casele lăcuitorilor, care după cum sa află,
care este şindrilit sau învălit cu blăni, care este cu coceni...
l. loniţll sin Matei. Casa este bună şi învllita cu blăni; 2. Ion sin Ion. Casa este
buni şi învălitll cu blăni; 3. Marin sin Ion. Casa este buna şi tnvălită cu coceni;
4. Anghel zet Dumitru. Arc bordei şi şi-a făcut casă până în grinzi, noo; 5. CAiin. Are
casl buna., numai tălpile nu sânt bune ale casei, învălita cu blăni vechi; 6. Matei sin
Petru are casii buna, învlllitll cu blăni; 7. Marin sin Costandin are casa bunii, învălită cu
110

Ibidem, f.f. 3-4.
Idem, dos. nr. 469/6753/1836, f.f. 2-5.
112
Ibidem, f. 6.
lll Idem, dos. nr. 479/57961837/ f. 1 .
114
Ibidem, f.f. 2-102.
115
Ibidem, f. 17.
116
Ibidem, f. 226.
117
Ibidem.
118
Ibidem, f. 227.

111

https://biblioteca-digitala.ro

VASILE NOVAC

272

bllni; 8. Gheorghe sin Costandin are c:esl bună, învlllit! jumltate cu bllni, jumAtate cu
coceni; 9. Ion sin Matei are casa bună, învălitll cu blăni; 10. Radu Militaru. tl1lpile
casii sânt bune; 11. Stanca Văduva are bordei; 12. Diaconu Neacşu are casă buni,
învAlitll cu şindrili; 13. Sima are casa noaol, numai are să şi-o lAţuiască şi sa-şi puie
uşile casii; 14. Arsene Roşca are casll veche; tllpile casii nu sânt bune, învlilitA cu
şindrilă veche; 15. Tudorache sin Din Roşca are casa buni, învllită cu bliini noao;
6. Ion sin Diaconu Udrea • casa este veche, şindrila este veche 17. Mllrin sin Gheorghe
• casa este bună, învlllită cu coceni; t 8. Mllrin sin Licsandru • casa este buni, învii.litii
cu coceni; 19. Licsandru sin Sandu are casa buni, învălita cu coceni; 20 [loc ilizibil)
Casa este bunii., învlllitl cu coceni; 21 . Sin Radu are casa buni, învllitl cu coceni şi nu
este podită; 22. Gheorghe sin Stan Ghiberdeanu are casa noaoă, lucrat! până~n pod;
lemne sftnt aduse, tăiate; 23. Nicolae sin Dan Roşca are casă bună, noao, lucrată până-n
pod; 24. Din Roşca are casă bunll, învlllită cu şindrilă; 25. Stana Vliduva are casA bună,
învălitl cu bllni; 26. Ion sin Gheorghe are bordei; 27. Mllrin Balotă are bordei;
28. Sanda Văduva. Casa este bună; 29. Ion sin Radu are casa noao, lucrat! pânll·n pod;
lemnele [le) are daplin; 30. Stoica sin Gheorghe are casa buna, inv!Uitl cu coceni;
31. Joiţa Vaduva. 20 dă lemne nu sânt bune de loabe; 32. Mllrin sin Dumitru • Casă
buni, învălitll. cu coceni; 33. Stanciu sin Licsandru are casă bună, noao, lucrat! pânl·n
pod şi lemnele le are; 34. Stanciu cel Mare are casa buna, îmbllnită; 35. Stanciu are
casl bună, învălitll cu coceni; 36. Dumitru sin Diaconu Pll.truare bordei; 37. Popa Mirea
are casă bunii., şindrilită, învlllitll cu şindrilă; 38 .. Sima sin Ristea are casă bună, învllitl
cu bllni; 39. Cristina Diaconeasa Vllduva are casă bună, învllitll cu coceni; 40. Nedelea
sin Barbu are casii. bună, tnvlllitll cu bllni; 41. Popa Neacşu are casă bună, învlllită cu
şindrilit; 42. R~du sin Petre are casii bună, învălită cu coceni; 43. Diaconu Marin are
casă bunll, învlllită cu blllni; 44. Stan Diaconu - casă buni, şindrilită; 45. Samfir sin
Petru • doo tAlpi şi o cosoroabă nu sânt bune; 46. Păuna Văduva· douăzeci de lemne
oble rele; 47. Mareş sin Cstandin - casii buni, învlllitA cu coceni; 48. Ştefan sin Barbu·
casă buni, învlllită cu coceni; 49. Ştefan sin Barbu • casll bună, învălită cu coceni;
119
50. Popa Mllrin ·casă buna, invalitll cu şindrila..." •
La satul B!rblteştii Zigoneni, din 53 de familii, unele aveau nevoie de toate
lemnele casii, altele, de la pod în sus, altelor le trebuia „învllişul" sau podina, iar altele
erau bune 120 • La Uda de Sus, marin sin Crăciun şi Luca zet Gore aveau nevoie fiecare
de câte: 4 temeie, 300 bucăţi podinii, 16 căpriori, 40 de laţi şi „învălişul", iar alţi trei
locuitori doar „învlllişul" 121 • In satul Merişanii de Jos, 26 de familii şi-au pregatit
materialele trebuincioase şi celelalte 26 erau în curs de preglltire 122 •
PârcAlabul, juratul şi cutierii din Bascovul de Sus se plâng Subocârmuirii de
Piteşti, reclamând pe îngrijitorul Manastirii Cotmeana că le-au dat voi doar la „buşteni
după jos şi la mesteceni i la plopi şi la carpeni, la lemne neroditoare, cu cuvânt cil d. nu
este proprietar, ca sl ne dea voie, ci este arendaş. Şi noi, dupii jos, nu găsim nici o casii
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buni, dar încil cei mai mulţi din lAcuitori au bordeie şi surle, dar şi cei care au case, să
aflA şi acelea dArApănate" 12 •
La 27 ianuarie 1837, aleşii şi cutierii din Merişanii de Sus raportează: „noi,
satul nostru, este de doăZăci familii numai, din care familii noi case s-au făcut noi cu
toată preglltirea isprllvită acum, pă toamnl, numai sus sA mute la locul dA linie, numai
cite un rând dă temeie pă jos, pe care le-au şi făcut, iar cinci case sânt să sll facă din
nou, pentru că au bordeie" 124 • La 28 ianuarie, nemulţumit de felul cum pârcălabii şi
aleşii s-au preocupat de pregătirea materialelor necesare aşe7Arii caselor la linie,
subocârmuitorul Plăşii Piteşti a orinduit câte un dorobanţ la un grup de 2-3 sau patru
sate „ca să zorească pi juraţi şi ceilanţi lăcuitori îndărătnici a-şi face pregătirea
materialurilor„. în cel mai scurt soroc, şi pă toată ziua să pună îndatorire juraţilor sll
raportuiascll ... de înaintările aceştii madele„. clei, la din împotrivă abatere, atât juraţii
şi pârcălabii, cât şi orAnduiţii dorobanţi să vor dojeni, cu asprime" 125 • Juraţii sau aleşii
satului Vâ1cele informează cil, „dupll straşnicile porunci şi dupll zorirea ce ne face
Florea Dorobanţu„. din şaizeci şi douil de case, cu popi, cu diaconi şi cu văduve ce sânt
în Mahaloa Crâmpotani pll moşia Tutanii, patruzeci dll case sânt gata cu toata
preglUirea, numai să să mute la locu cel dA linie, iar cincisprllzece sânt pă jwnlltate şi
sânt în lucrare. Şi acelea, în scurt soroc, sll isprăvesc şi numai şapte sânt a să face din
nou„. cum şi moştenii Vlllceleni, din 45 familii, cu popi, cu diaconi şi boiernaşi, 37
sânt casa gata, numai să să mute la linie cu toată pregătirea, şi 5 case sânt pll jumătate şi
3 sânt a sll face din nou care, după zorul ce le dăm, sânt în lucrare şi, în scurt soroc, sA
sllvârşilsc; cum şi în Mahalaoa Brlltiasca di la Vale, tot moşia Tutanii, din 26 de casll ce
sânt, 12 case s-au glltit cu toatll preglltirea, numai să sll mute la linie, iar 13 s-au preglltit
pll jumltate şi, în scut soroc, sa sl\vârşesc, iar una este a sA face din nou şi, după zorul
ce le dam, în scurt, vor lua săvârşire. De aceea, rugăm„. a ni să ridica, dar, dorobanţul
cil, în scurt soroc, vom trimite raport dă toatll sllvârşirea" 126 • Plrcălabul şi aleşii satului
Vinari raportează ca, din cele 14 familii, care trebuiau mutate, şapte au case noi, patru
au cheresteaua gata, una pe jumătate şi una are IO lemne. După săvârşirea lucrării, vor
trimite alt raport 127 • La 29 ianuarie, juraţii din Tutana scriu Subocârmuirii cil au umblat
din casa în casll, au întocmit lista de materialele trebuincioase fiecl\ruia „şi au mers şi la
arendaşul moşii de i-au făcut întrebare şi au zis cil şindrilă pentru învăliş nu voieşte ca
sll ne lase să facem, ci să ne învllim casile cu ce om şti. Şi încă şi alte mai au lăcuitorii
zllticnire cu păduraru d. arendaşului; umblând prin pădure, au luat topoarele lăcuitorilor
clllcaşi... şi le ţine poprite şi nu au Ulcuitorii cu ce să-şi facă materialurile„." 128 . La satul
Budeasa, se alclltuieşte o !ist! nominalii cu 83 de locuitori care aveau nevoie, unii doar
de câte 5 tlllpi ale casei, iar alţii de câte: 5 tAlpi, 8 cosoroabe, 12 stâlpi, 6 grinzi, 12
cllpriori, 200 sau 300 podini 129• Şi aleşii din BAiculeşti fac listă nominală cu materialele
123
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necesare fiecărui clăcaş. De pildll, Florea sin Frâncea Murariu avea trebuinţă de: 6
temeie, 10 stâlpi, 80 păreţi, 10 grinzi, 8 cosoroabe, 200 blăni de pod, 12 căpriori, 8
strllşini, 40 laţi şi l 00 bucăţi şindri lll. la alţii, le trebuiau: 1050, 1080 sau 2000 bucăţi
şindrila 130 • La Glleşeşti, în unna cercetării întreprinse, aleşii şi logotltul satului
constat! cil 50 de case sunt bune, iar ceilalţi urmeaza să-şi pregll.tească „cheresteaua
necesară" 131 • Juraţii, pârcălabul şi vlltllşeii satului Zigoneni arată că, în unna înţelegerii
cu proprietarul, au tăiat cele şapte temeie necesare mutării caselor la linie 132 • Juraţii şi
pârcll.labii din Draguţeşti şi Sapunari reclama ca, deşi au flcut foaie cu felurimea
materialurilor trebuincioase fiecărui cetllţean (temeie, păreţi, cosoroabe, stâlpi, grinzi şi
altele), îngrijitorul moşiei „nu ne-a dat voie în plldure, cu cuvânt că au rapartuit la
Cinstita Ocârmuire şi cum îi va vii răspunsul, aşa va unna; ci, fiindcă pi noi ne sileşte
dorobanţul cu bătlli spre a face materialurile dupll. porunci, ne rugim ... spre a slobozi
poruncii, dupll cum ... va fi cu putinţA"m. La Săpata de Jos, 56 de case erau bune, 27
rele, bordeie şi coşari 134 • Pentru satul Bărbăteştii Zigoneni, era nevoie de 17 case noi.
Pentru casa lui Costandin Drăgan, erau necesare: S temeie, 16 stâlpi, 8 proEtele, 8
1 5
grinzi, 8 cosoroabe, 12 căpriori, 3 1 laţi, 250 podina, 6 blăni (uşi) şi 2 lăviţi • La 2
februarie, juraţii şi pârcălabul din Richiţelele de Sus raportează progresele făcut în
procurarea materialelor, din care cităm: „1-iu. Poşircă are casă nouă, lucrată până-n pod
şi a mai flcut cosoraobe 4; 2. Preda sin Marin Căpuzaru au mai tlliat opt lemne, grinzi
şi cosoroabe; 3. Anghel sin Panduru au tăiat: 2 temeie, 2 cosoroabe; 4. Maria Văduva
au tăiat doo tălpi şi patru căpriori; 5. Ene Panduru a tlcut toate lemnele casii şi le-au şi
adus ... " 136 .
Sătenii din Mliniceşti, aflaţi pe moşia Episcopiei de Argeş, se plâng că nu li se
da voie să taie nici un lemn 137 • Juraţii satului Valea Mărului arată că, mergând la
„coconu Nae şi la coconu Pavlache Rliteşti... ca să ceara lipsa lemnelor ... nu au voit a le
da, supt cuvânt că nu are" 138 • Subocârrnuirea de Piteşti trimite raportul la Ocârmuire,
iar aceasta o obligă a preda proprietarilor Răteşti un convent (adresă) în această
pricinll 139 • La jalba satului SUltioarele, ocârmuitorul C. Brătianu porunceşte
subocârmuitorului de Pite~i „a tnstrâmtora pll. acel arendaş" să respecte poruncile
trimise în aceasta privinţă 1 • La Zigoneni, dupl cercetarea efectuata, s-a gasit o „lipsll
dll toată cheresteaua caselor", la 17 familii, care le va fi asigurat! de Sf. Episcopie, iar
141
moşnenii îşi vor procura singuri lemnele necesare • Pârcălabul şi Juraţii din Merişanii
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de Sus raportau, prin dorobanţu Ion sin Ion Tabacu, care i-a zorit să-şi pregătească
materialele cA au tenninat lucrarea "firă numai doao case sânt a sa mai găti, dar sânt în
lucrare. Şi, după îndreptarea vremii, cărând toatA cheresteaua din plldure, vom da raport
a ne arata locul cel da linie, ca sll ne şi înlesnim" 142• Pârcălabul şi juratii din Merişanii
de Jos raporteazl, tot prin Ion sin Ion Tabacu, că au pregătit toate materialele,
„rl\mânând o puţinticil lipsii". Unii au avut case noi, alţii doar „ci! temelii", iar „cinci
casA sânt a să face din nou" 143 • Până la 6 martie, la Zigoneni, 18 locuitori au pregătit:
83 temeie, 11 O stâlpi, 28 porida pereţi, 56 proptele, 73 grinzi, 91 cosoroabe, 34
capriori, 90 laţi, 30 podina şi 20 blăni uşi. Cele mai multe a pregătit Mihai Belaria: 4
temeie, 4 stAl~i, 28 porida pereţi, 1 grinda, 4 cosoroabe, I O căpriori, 30 laţi, 30 podină
şi 2 blăni uşi 44 • La satul Mânglldeni, juraţii raportează cil toate casele sânt bune, doar
Ion sin Ilie Velea are casll noua şi-i lipsesc „laţii casii nepuşi" 10 • La Lereşti, se
terminase procurarea materialelor pentru 23 de locuitori, care sânt nominalizaţi, şi care
au pregătit: 39 temeie, 20 cosoroabe, 5 grinzi căpriori 2650 de blăni pentru acoperiş.
La cele 5 case noi, era necesara doar o grinda cllprior 14 •
La 20 martie 1837, Subocârmuirea Plăşii Piteşti susţinea cil, „prin cele mai
multe sate, s-au săvârşit aceste materialuri, numai cele care să află pll moşiile
mănăstireşti, nefiind îngăduiţi lllcuitorii, până nu va veni dezlegare, s-au fli.cut mai
147
puţine, prin lemnele ce au gllsit plljos" •
Clllcaşii lui Nae Drugănescu din Borteşti au tAiat lemne pentru prefacerea
caselor şi cei ce au bordeie, pentru case noi, dar, venind proprietarul din Bucureşti, „au
trimis ţigani şi ne-au luat zăloage, zicând că o sA ne ia şi boii. Şi nucll are vre-o plldure,
ci fagi şi anini şi plopi. Herbinte ne rugăm„. ca sll ni sll facil dreptate. şi cum să poate,
fiind noi clăcaşi, sll cumpArl\m pădure dintr-altA parte. Deosabit cil pari şi nuiele nu ne
lasă sa tăiem pentru trebuinţa noastră. Şi, dacă i-am zis cil este porunca Stăpânirii, au
înjurat şi pa Stăpânire, zicând ca n-are treabă cu moşia d-lui. Apoi, noi sa ne vindem
boii şi sll cumpllrllm lemne şi d. caută plată la noi; vedem la coconu Mihăilă Berindei
cil le-a dat voie s1 taie cât îi va trebui fieşcărui lllcuitor'" 48 •
La 29 martie, Ocârmuirea pretinde ca, în trei zile, sa se trimită o singură listă
de materiale, isclllitA şi de pArinţii egumeni 149• Juraţii şi sătenii din Borleşti, la 6 aprilie,
dau înscris lui Florea Ceauş, din parte SubocA.rmuirii, că se vor muta, în trei săptămâni,
„la locurile cele arlUate, după primirea şi d. proprietarului" 150 • IO familii de clăcaşi de
pe moşia Ba.iculeşti a Sf. Episcopii Argeş se plâng ca, pe de o parte, li s-a pus dorobanţ
sll-i zoreascll la pregltirea materialelor, şi, pe de altă parte, sunt opriţi a tăia cel mai
„mic lemn". La 16 februarie, C. Brătianu porunceşte subocA.rmitorului local să ia

li

142

Ibidem,
Ibidem,
144
Ibidem,
14
' Ibidem,
146
Ibidem,
147
Ibidem,
148
Ibidem,
149
Ibidem,
1
Ibidem,
143

'°

f.
f.
f.
f.

309.
31 O.

325.
326.
f. 375.
f. 376.
f. 379.
f. 381.
f. 391.
https://biblioteca-digitala.ro

276

VASILE NOVAC

măsuri de respectarea poruncilor, „ne mai dând prilej IAcuitorilor a veni la Ocârmuire
cu asemenea reclamaţii" 131 • 28 de locuitori din satul Crestuşeştilor, aflaţi din moşi
strămoşi alături de Lunca Corbului, solicită Ocârmuirii să fle aşezaţi la linie, tot lângă
Lunca Corbului, nu lângă Săpata, fiind depărtată de un ceas şi jumătate 152 • 16 sllteni din
cătunu Glâmbocu, satul Gura Bascovului, se jeluiesc Ocârmuirii că se intenţionează
mutarea lor în Gura Bascovului, iar ei sunt aşezaţi la linie şi au tlcut biserică, iar „alt
pământ, mai cu încăpere decât acesta nu avem, ca să ne mutăm pă moşie mânăstirească
sau boierească" 153 •
Moşnenii din cătunul Făcăleţeşti din satul Cocu arată că nu se por muta în
Vale, neavând moşii acolo şi nefiind loc suficient: „Deşi s-ar putea găsi vre-un codru
de prisos la ei, cum putem sa ne dlm clicaşi... Şi, mai vârtos, că cltunul nostrU de cel
din vale nu este depllrtare mai mult decât aproape de o sută stânjeni. Şi sântem puşi
aproape şi pi marginea drumului şi casele noastre sânt bune toate şi aşezate întocmai
pi linie, în doao părţi, şi cu uliţa prin mijlocul nostru, care ne aflăm la numai douz!ci şi
două dă familii, afară din vre-o câţiva flAcăi care, năd!jduim cil, în toamnă, să vor face
şi ei familii. Dar, fiindcă un sat nu sA poate alcătui mai jos dă cincizAci familii, alăturea
cu noi să mai afli, iarăşi, un cătun de douăzeci şi patru dl familii, ce i să zice
Alimpeşti, tot cu împrejurările de mai sus arătate, la care socotim cil, la catagrafia
viitoare, ne vom face o tablă aceste amândouă cătune, iar satu Cocu din Vale va
rămânea singur cu toată tabla, iarilşi pil cincizaci dl familii"is 4•
La 24 iunie 1837, Subocârrnuirea de Piteşti, în urma poruncii nr. 2515, scrie
aleşilor tuturor satelor din subordine să îndemne, zi şi noapte, pe toţi locuitorii pentru
aşezarea caselor la linie, „fără câtuşi de puţină abatere sau zmintire, căci, apoi, voi,
aleşii, veţi fii în primejdie, ca unora ce [li] s-au dat tot felul de poveţe" 155 •
Moşnenii din Groşi în numilr de 40 se plâng Ocânnuirii cil, deşi se află pe
moşia lor, lingi doua biserici, Subocârmuire îi sileşte sa se mute „pa vale".
Argumentarea lor este următoarea: „dar, acolo, chiar ne avem toate locurile cele
întocmite pentru semănăturile spre hrana noastră, drese din vremi cu gunoi şi altele. Şi
nu ne mutăm pă asemenea locuri, căci şi toate făneţile tot pll această vale le avem, iar
pi deal unde ne aflăm lăcuind în jurul bisericii, putem lăcui, clei şi izlazurile şi livezile
de pruni le avem pă deal. de aceea ... ne rugăm ... ca să ne îngăduiască a Uicui tot în
locurile noastre, ca nişte megieşi pă a noastră proprietate. Numai pi vre-o câţiva din
cătun, ce sânt ceva mai depărtate, s!-i aducă, alăturându-i, iarăşi, lângă cei mai mulţi ce
156
arătăm ca sântem în jurul bisericii. Şi atunci, nu mai avem trebuinţA de altll linie" •
Ocârmuirea hotărăşte, la 3 mai, sll rămână pe loc, fiind multe familii şi având şi
157
biserică, aducând la linie pe cei depărtaţi •
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Suboc4rmuirea Piteştilor, la 3 iunie, scrie lui DrAghici Budişteanu să meargă
la moşia Lipia a fratelui slu, Ioan Budişteanu, şi sl aşeze pe linie doar pe clăcaşii
fratelui slu, nu şi pe cei ai rlzaşului Ioniţă Balotă, pentru cil şi el a fost înştiinţat 158 • Tot
la 8 iunie, Oc4rmuirea informează pe subocârmuitorul de Piteşti ci Samuil, egumenul
Vieroşului, i-a comunicat ci el a obligat pe clăcaşii din G':"Openi să-şi surpe casele şi să
se aşeze la linie în alt! parte a moşiei, flrl acordul năstavnicului. I se cere să se
înţeleagă cu stareţul, conform cu poruncile şi instrucţiile trimise. La 24 iunie,
subocârmuitorul răspunde cil ştie bine instrucţiile şi poruncile, negând „a fi Bcut vre-o
asemenea urmare cu acei clicaşi de la Gropeni"„ 9 •
La 12 iunie, Subocârmuirea scrie tuturor juraţilor, pârcălabilor şi siltenilor
plăşii sale sil meargil la Groşi şi să ia exemplul cum, într-o silpt!mână, „au mutat toate
casele, într-o frumoasă regulă la linie, încât aduce mulţwnire inimii fiecărui privitor.
Aceşti săteni au ştiut mai bine sil preţuiască luminarea ce pot dobândi dintr-această
bună întocmire. Şi, de acum, împlându-sA de bucurie că s-au vlzut apropiaţi de aceia cu
care numai la trei-patru luni să putea vedea du prin văi şi dealuri" 160 • Lui Pandele Petre,
arendaşul moşiei Poiana Lacului, aceiaşi Subocânnuire îi scrie să arate clăcaşilor cum
sil-şi aşeze casele la linie. Daci nu ştie, să meargil la Groşi, pe moşia lui Nae
Milrgineanu să ia exemplul, „că, împotrivă zăbovind, vei fii dumneata în toată
răspunderea şi tnvinovllţirea, pentru pierdere vremii llcuitorilor zadarnic, tocmai acum
când s-au apropiat şi facerea opşteştii catagrafii, care a ei începere, neapărat, urmează a
glsi toate satele aşe:zate la linie" 161 •
La 13 iunie, pentru stabilirea locului aşez!rii caselor la linie, Subocârmuirea
convoacll pe proprietari, la faţa locului, dupl cum urmează: La Dobrogostea,
polcovnicul Istrate Micescu să fie prezent, luni, la 14 iunie; la Vărzari, proprietarii să
vinil tot luni, iar la Borteşti, Mihai Berindei şi Nae Drugllnescu sunt convocaţi marţi, la
15 iunie 162 • C. Vllrzaru, din Piteşti, rtspunde ci doreşte o amânare a aşezării caselor la
linie, fiind deavalma cu unchiul său, Răducanu Vlrzllrea, pânl la isprăvirea hotărniciei
ce este în lucru 163 •
Juraţii şi 47 de săteni din RAjleţul Govorii arată ca., din cei 80 de clicaşi, 30 au
fost mutaţi de elitre arendaşul Costlpldin Pantazi lângă satul Ciorâca, tot pe această
moşie, „iar pă noi, 51 familii voieşte, din pizmă ... a ne muta pă deal, cu depărtare dă
biserica ca la jumătate de ceas şi mai bine. Iar, şi mai cu temei, este că sântem cu totul
departe de apll. Sânt şi chiar grlldinile noastre cu bucate pă deal, unde, de ne vom muta,
sânt supuse stricăciunii, neap!rat de vitele satului.„ Locu pă care noi cerem.„ este
aproape de biserică şi de apă, este un câmp slobod, nu este nici de livede, nici de
semllnlturi ca... sil pricinuim supărare venitului a să păgubi proprietarul cu ceva" 164 • La
aceasta, Ocârmuirea porunceşte subocârmuitorului să cerceteze şi, dacll împrejurările
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relatate sunt

adevărate,

„pll de o parte, sll

facă

jeluitorilor îndestulare ... iar,

pă

de alta,

să răportuieşti Ocârmuirii, cu desluşire, împrejurarea celor reclamarisite" 165 •
Fiindcă

egumenul Tutanei, Radu Liot, se

află

la

Bucureşti,

Subocârmuirea

Piteştilor cere dezlegare Ocârmuirii să se înţeleagă cu arendaşul, Costandin Moraitu 166 •

la 18 iunie, se scrie egumenului Coziei

să împuternicească

pe cineva f.entru

aşezarea

clăcaşilor din Drllguţeşti, Săpunari şi Bărbăteştii Cotmenii, la linie 167 • n aceiaşi zi, se

scrie îngrijitorului Episcopiei de Argeş, pentru satele: Mâniceşti, Zifioneni şi altele;
arhimandritului Samuil, egumenul Mănăstirii Vieroş, pentru clăcaşii sili 68 •
La 19 iunie, în satul Drăganu, din 83 de familii, 20 îşi aşezaseră casele la linie,
iar „alelante sânt dărâmate grămadă jos" 169• La Săpata de Jos, la 3 iunie, trei case erau
„săvârşite de tot'', trei „şi căpriorite numai pă laţi", 17 case „sânt tlcute până-n pod",
iar celelalte „s-au cărat toate la linie şi lucrează oamenii la dânsele, că, până acum, deabia le-am cărat" 170 • Poiana Lacului raportează, la 19 iunie, cil 17 case s-au isprăvit, iar
restul „sll află, pă unite rotunjite, iar altele pă jumătate ... Şi noi ne rugim Cinstitei
Ocârmuiri ca să ne mai pi1suiască o slptămânl de zile ca să ne săpăm porumbul, că ne
prăpădim cu totul, că nu ne slăbeşte dorobanţu nicidecum. Şi toate casele s-au adunat la
linie, iar trei oameni au dat jos" 171 • Preda sin Ilie, Ioan sin Preda, Ioan sin Stancea şi
lanache cer Ocârmuirii să-i lase să se mute la linie pe moşia lui Ioan Condeescu
fiindcă, deşi au locuinţele pe moşiile lor, dar „hrana de bucate i de fân şi erbăritu de
vite, adică izlazu, precum şi lemnele de foc ni le avem din vechime pe moşia d-lui Ion
Condeescu" 172. Până la I 9 iunie, 12 case au fost mutate la linie, în Richiţelele de Jos 173 •
Şi satul Bascov solicită amânarea cu o săptămână a mutllrii caselor, pentru a-şi săpa
porumbul 174 . La Vâlcelele, două case sunt aduse la linie şi „încheiate" şi 30 sunt
stricate şi puse la linie"'. În satul Dealul Bradului s-au „ridicat 25 de case, câteva şi
învălite şi hălelalte s-au adus casele la linie". Ele s-au aşezat de aşa natură, încât să „nu
strice livezile dă pruni şi ogrăzile cu poame". Se roagli şi ei să fie păsuiţi o săptămână
de zile, „sa mai săpăm şi noi la porumb, cil r!mânem săraci". 12 case s-au construit pe
la alte linii 176 • la Dobrogostea, patru case s-au refllcut până la „învăliş" şi şase până în
pod 177 • La Mogândineni, cinci locuitori şi-au adus casele la linie, dar „nu s-au ridicat
178
până acum" .
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proprietar, şi trei aleşi, „Din partea opştii şi pentru toţi
intervin pentru Raducanu Ţârcovnicu, fiul unicului preot din sat, să fie lăsat
cu locuinţa lângă biserici, împotriva deciziei vistierului Petrache Tigveanu,
subocârmuitorul pllşii, care vrea să-l mute, în altă parte, lângă clăcaşii săi. În caz că nu
li se dl dre~tate, „vom fi siliţi a răportui mai departe, căci nu suferim a vieţui
dobitoceşte" 1 •
Juraţii din Valea Mirului infonnează Subocârmuirea că au fost ridicate, până
n pod, şapte case pe moşia Pitarului Tache, şapte pe a coconului Pavlache şi una pe a
cocoanei Anica 180 • Până la 25 iunie, se refăcuseră 75 de case, un11ând a „să ridica şi
celelalte" 181 • La Diconeşti, s-au aşezat la linie toate, dar „numai până-n pod" 182 • Şi la
Râjleţul Govorii, „s-au aşezat la linie toate, dar numai 20 s-au lăţuit, au rămas numai pă
învăliş, iar celelante sânt nwnai până în pod" 183 • La Băbana, f:J'te case erau gate şi
oamenii intraseră în ele, iar celelealte 20 ajunseseră la acoperiş . Aleşii satului Groşi
raportau: „case, până acum, s-au aşezat 52, căpruite, llţuite„. şi pentru celelante, vom fi
întocmai următori" 185 • La Drl\ganu, din 83 de familii, 53 s-au mutat la linie, iar celelalte
vor fi gata „până sâmbăta viitoare" 186• La Mogândăni, 11 case au fost ispăvite, şase
187
sunt neisprăvite şi trei sunt neaduse la linie • Proprietarul Ioan Belat, fiind bolnav şi
neputându-se deplasa, roagă Subocânnuirea de Piteşti ca cei 12 clăcaşi ai săi „să să
aşeze la linie, în preajma bisericii, la căminul părintesc, din prunii ce sânt la pomostul
casii în sus, iar neincăpând, poate a sa aşeza dintr-ânşii, unul sau doi, şi din vale, lângă
biserică" 188 • La satul Fieşti, de pe moşia Mitropoliei, „s-au mutat case la linie 16, iar
din cele vechi s-au rădicat opt pAnJl-n pod şi cele din nou lucrează la iele"i 89 . La
Bascov, tot pe moşia Mitropoliei, s-au reconstruit 60 de case, iar „din cele făcute bune
din vechi, s-au rădicat până în pod 20" 190• Aleşii şi pârcălabul din Păduroiu arată că au
aşezat la linie toate casele, „dar învllişul nu s-au pus la toate ~i ne-a rămas porumbul
nesăpat.„ de ticlloşia noastrl, că porumbul nostru a îngălbenit" 1 1•
Moşnenii din „satul Uda de Sus, din funia Merci\neascll", reclamă pe Radu
Preda şi pe Ion Manole, că vor să-i tragă la linie, lângă ei, unde sunt 21 de case, „iar noi
enuriaşii"
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suntem 54 de familii" 192 • Ocârmuirea scrie Subocânnuirii de Piteşti sll-i lase a-şi
întocmi linia pa moşia lor 193 •
Moşnenii din Săpata de Jos reclamă domnului Alexandru Dimitrie Ghica,
printre altele: „Şi satul nostru este strâns la un loc, iar nu risipit, şi împrejurul satului
doa biserici, cu apă şi puţuri pentru dobitoace şi cu grădini cu pruni roditori bătrâni şi ci
livezi înprejur. Casele ne s!nt bune, zdravene, unele dintr-însele de zestre. Şi unde
hălăduim este locul cu totul strâmt.
Acum, vedem că otcârmuitorul cu dorobanţi, s-au pus de ne da casele jos, ne
taie livezile de pomi, ne pune pA alte tlşii streine ale altor moşneni şi pA aceia pă
f!neţile noastre, fllcându-ne o amestecllturll. ca sa nu sa isprăvească gâlcevurile dintre
noi niciodată şi să rămânem cili.caşi unul la altul.
De aceia, ne rugăm să fie poruncii elitre Cinstita Oc!nnuire sa rămânem tot în
satul unde hălăduim, care şi de ne vom strlmuta de acolo, ne prllplldim şi noi şi
dobitoacele, rămâind şi bisericile pustii. Şi grădinile şi livezile ni se prllpll.desc, iar pă
cei mărJiinaşi, ne legăm că-i vom strânge pe toţi la un loc, în sat, pa ale lor fâşii de
moşii" 1

•

Satele Richiţelele de Jos, Richiţelele de Sus şi Bogdanu reclamll Ocânnuirii că
subocârmuitorul plăşii „ne supune a ne stramuta de unde suntem adunaţi ca sit ne ducii
casele în vale, spre aşezeare la lin ie, unde într-acest loc ce d. voeşte, ne avem toata
hrana caselor noastre. De aceia ... să poruncească.„ ca să ne lase unde ne aflllm, fllcând
linia după orânduialll. Şi adunând şi mlrginitele case du pân prejur, a le pune dupll
cererea Cinstitei Stăpâniri... Pentru că dacii vom merge cu d11rllpllnarea caselor, precum
cere d. suptocârmuitorul, atuncea putem a rămânea ca nişte muritori de foame, ne mai
având unde ne face ponovurile întru toata viaţa, cum şi pentru apa ne este cu mare
vllt!mare" 195 • Ocârmuirea porunceş.te să se cerceteze jalba şi, dacii vor fi vatamaţi, la
mutare, „trebuie să ~riveasca la a lor înlesnire şi să-i lase unde îşi pot avea îndemânarea
tot pă a lor moşie" 1 •
Până la 30 iunie 1837, la Pliduroiu de Jos, se te1TI1inase refacerea la linie a 16
197
case, iar altele 11 erau doar transportate • Cu această ocazie, Arsenie Dorobanţu, care
fusese plecat 30 de zile, cere voie să meargă acasă să-şi sape porumbul, având şi calul
şchiopc98 .
Juraţii din Prundu raportează, la 3 iulie: 15 case s-au lăţuit la linie, 14 s-au
199
căpriorit, 3 sunt nedesfllcute, 8 sunt sll se mai aducă şi 20 sunt fllcute pânA-n pod • La
Dealu Bradului, „S-au rădicat câteva până-n pod şi câteva s-au şi învlllit şi au bilgat şi
pământ în ele. Şi mai sânt patru case, lemnele aduse şi neridicate" 200 • Juraţii din Sllpata
192
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de Sus raporteazA: „6 lucrate pAnă în pod; în linia DrAghiceştilor, să află 18 tot
asemenea; în linia de la biserică, să află tot asemenea. Şi celelalte sunt în lucrare. lară,
ne-am ruga„. ca să ne mai fiAsuiţi o săptamAnA de zile sll sllplm sAracii de noi porumbii,
cil ne prlplldim cu totu" 2 1• La R!jleţu Govorii, „S-au ridicat în Vale, în Vede, spre
Diconeşti, 32 de case pAnll-n pod şi pll Dealul Gllvăneştilor case 35 învelite; în Ciorica,
13 case" 202 • La Săpata de Jos, 22 de case au fost ridicate pAnll-n pod, 11 au fost
cApriorite şi 19 lllţuite. „Iar celelalte, sânt incepute„." 203 • La Richiţelele de Jos, „s-au
204
cărat toate casele la linie şi 15 s-au clădit, iar 29 sAnt numai clrate şi necllldite" •
20
Aleşii din Dobrogostea raporteaz! cA 25 de case „s-au sllv&rşit la aşezarea liniei" s. La
Bllbana, juraţii raportează terminarea aşe:z!rii caselor la linie şi mutarea locuitorilor în
ele 206 •
La 6 iulie 1837, arendaşul moşiei din RAjleţu Govorii scrie subocârmuitorului
plllşii cA a tlcut trei cil.tune, „din care un clltun sll aşeazA lângll biserici!. unde au cerut,
altul în deal cu apropiere cu cel din Vedea, al treilea sll aşează în vale, la Vedea. Şi
flcAndu-le întrebare cu a cui voie aşeazA casile acolo în Valea Vedii şi arlltară cil din
porunca d. suptocârmuitor, mirare mai cu prisos cum d-au dat această voie sll aşeze
casile la mijlocu moşii, la semănllturi şi livezi, în vreme ce aceastl!. putere nu ţi s-au dat
de StllpAnire; de vreme ce d. ai urmat într-acest chip, fac cunoscut d. sa porunceşti a să
rlldica casile dll acolo şi a să muta unde i s-au însemnat de mine, sau în deal sau pll
Vedea, unde s-au aşei.at casile cele mai multe. împotrivii, câtll pagubă să va urma pll
moşie, voi face pretenţie spre despAgubire de la dumneata•.2°7•
La 9 iulie, în urma solicitării medelnicerului Ioan Budişteanu, Ocânnuirea
porunceşte subocârmuitorului de Piteşti sll amine aşezarea caselor la linie pentru câteva
zile, ca să se poată săpa porumbul 208 .
Aleşii satului Richiţelele de Jos raporteazA, la 1O iulie: „ 18 case s-au 11\ţuit,
209
numai învl\llşu lipseşte şi 13 ridicate până-n pod şi 17 cărate şi 32 nestrllmutate" .
Satul Pllduroiu de Jos trimite următorul raport: „Pă linia din vale s-au aşez.al 52 dă case,
18 case s-au învlllit, 16 s-au lllţuit„. şi 18 sAnt cu totu„. necllpriorite. Şi pă linia din
deal, s-au aşezat 25 de case şi s-au învillit case 5 şicase 11 s-au lllţuit şi case 8 sânt
numai rAtunde cu !Aţuit. Şi Badea Tomescu n-are casii. şi el zace de lingoare şi muierea
şi cu copii" 210 • La Borteşti, pânll la I O iulie, toate casele au fost mutate la locul arătat,
unele fiind învelite, iar le celelalte, se continuă lucrul 211 • în Richiţelele de Jos, tot până
la I O iulie, „ 18 s-au lllţuit, numai învlllişu lipseşte şi 13 ridicate până în pod şi 17 cărate
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şi 32 nestrămutate, fiind venite în linie"212 • La Uda de Sus, se mutaseră numai jum!Uate
213

şi nici nu fuseseră ridicate . La Păduroiu de Sus, se mutaseră toate casele „şi le-am
învălit mai mult de jumătate, iară unii... n-au cu ce le învăli" 214 • La satul Lipia, 19 case
erau lăţuite, 2 ridicate până-n pod şi „5 surpate, netrase la linie"m, iar la Măgândineni:
22 erau deja la linie, 17 s-au lllţuit şi „7 sunt la linie nefăcute" 216 • În satu Cocu, „8 s-au
zidit până în podină, în linie, 9 să află surpate şi neaduse în linie şi neisprăvite şi 23 să
217
află sa află nesurpate" • La Săpata de Jos, 26 de case fuseseră ridicate pânl în pod, 10
218
căpriorite şi 31 şindrilite • La Popeşti, 12 cse erau zidite până în pod, 11 surpate şi
219
aduse la linie şi 13 nesurpate • La Plduroiu de Sus, 30 de case erau învelite, 12 numai
220
lăţuite, 6 făcute până în pod, iar 4 nu au fost stricate, fiind aşezate la linie • Rapoarte
similare despre stadiul aşezării caselor la linie au mai fost trimise de satele: Săpata de
Sus, Sămara, Păduroiu de Jos, Poiana Lacului, Mogândineni, Richiţelele de Sus,
Zigoneni, Richiţelele de Jos, Uda de Jos etc221 •
Ioan Mărăcinescu, „ipistatu moşii Valea Mărului ad. pitarului Tache Zilub",
informează că, după ce au „aşezat în vale toate casile, lucrându-le până în pod, şi, din
voia lui Dumnezeu, au ieşit apă", solicită ca Subocârmuirea să trimită un om, pentru a
se „muta în deal" 222 • 39 de locuitori din Cocu arată că satul lor este compus din trei
cătune: Limpeşti, Făcăleţi şi Cocu. Ei sunt aşezaţi „în linie, pă vale în sus şi drumul cel
mare pântre noi, iar pentru cele două cătune cum să va chibzui... Iar pentru noi, ne
rugăm fierbinte„. ca să nu ne slrămutam din locurile şi pomosturile noastre şi nici că
mai e loc întins şi mai bun de linie decât unde ne aflăm cu casăle, astăzi, aşezaţi şi
lângă sfinta biserică"223 .
În august 1837, Subocârmuirea de Piteşti scrie aleşilor din Râjleţul Govorii:
„Dumnealui C. Mălurescu, epistatu Mănpstirii Govorii, prin hârtia ce au trimis
Supocârmuirii, au făcut arătare că lăcuitorii dintr-acel sat s-ar fi aşezat la linie în luncă,
unde-şi au locurile de hrană, iar nu unde din partea proprietăţii au arătat dumnealui
arendaşu, chir Hristea Pantazi, după care, măcar că s-au mai orânduit Radu Puică
dorobanţ a sili pă aceia ce de sineşi s-au pus unde au voit şi la loc pricinuitor de pagubă
mănăstirii, dar vi se scrie şi voao ca, îndată după săvârşirea coasii şi strânsurii fDnului,
precum şi a strângerii prunelor, să-i siliţi, cu zi, cu noapte, a lua sf!rşit şi aşezarea
caselor pă linie, acolo unde s-au hotărît şi unde iaste poziţia locului... căci înpotrivă, voi
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veţi fi sub toatll răspunderea şi căzuţi în mare prirnejdie" 224 • În urma poruncii

Ocârmuirii de Argeş, care a trimis pe pomojnicul Dinu Malaimare la faţa locului,
Subocânnuirea de Piteşti porunceşte aleşilor din Băscovelu ca acel sat „să să aşeze în
doaoă cătune, adecă jumatate în câmpia ce este acolo cu a proprietarului de cârciuma
Schitului Bascovu, unde şi semne au pus şi jumătate într-altă câmpie ce să află mai di
la vale de Stan Gaiţă juratul, tot pa acea moşie Bascovu, fiind amândoua aceste poziţii
pă Drumul cel Mare al Olacului şi cu apropiere una de alta, dar şi, printr-aceasta,
straşnic vi sll mai porunceşte ca, coasă şi strângerea ffinului şi a prunelor, îndată să
puneţi toată silinţa asupra tuturor lilcuitorilor acelui sat ca să-şi clădească toţi casele
regulat la linie în arătatele de mai sus doaoll poziţii cercetate de dumnealui pomojnicul,
spre precunnarea a orice pricinuire întru aceasta cu drăgănenii" 225 •
Ocârmuirea de Argeş porunceşte subocârmuitorului de Piteşti ca, împreună cu
Postelnicul Gheorghe, îngrijitorul moşiilor Cotmenei, sa grăbească stabilirea locului
aşezării caselor la linie226 •
La 28 iulie, Costandin Pantazi reclama Subocânnuirii de Piteşti pe jura~i: Ion
Moţu şi Tudor sin Ion că, „până astăzi casile lor stau întregi, nu le-au mutat la linie, cu
cuvânt ca să taie alte lemne din pădure să-şi facă noi şi acelea să şază la locul lor.
Casăle lor sânt bune şi cu chresteaua noă. De aceia, rog pil Cinstita Su~tocârmuire să
binevoiască a-i străşnici a nu tăia măcar un lemn şi să-şi mute acele case" 27 •
Arsenie Rusu din Găleşeşti reclamă Ocârmuirii pe Mateiaş Găleşescu că, după
ce şi-au dus lemnele la locul arătat de Subocârmuire şi de aleşii satului, coconul
Mateiaş îi trage lemnele la alt loc, nu în rând cu clăcaşii. În unna refuzului său, „au pus
ţiganii şi m-au ţinut şi m-au bătut, din care şi gatima mea să va vedea şi scăpând din
mâinile lui, am alergat la Cinstita Ocârmuire" 28 • ocârmuirea porunceşte sll i se facă
„îndestulare"229 •
La 7 august, Subocânnuirea de Piteşti porunceşte straşnic aleşilor din Prundu
ca, a doua zi, în vederea stabilirii locului aşezării caselor la linie să anunţe pe toţi
clăcaşii moşiei Goleşti şi pe ceilalţi locuitori să fie prezenţi, căci va veni acolo şi
îngrijitorul moşiei, Vasile Rădulescu 30 •
În unna poruncii Ocârmuirii, Subocânnuirea de Piteşti scrie aleşilor din satele
plăşii sale ca să fie lăsaţi chirigii care transportă sare de la ocne să-ş facă transporturile
solicitate, urmând ca, după aceia, să-şi aşeze şi ei casele la linie 231 ·
La 31 august, Subocânnuirea Piteştilor poruncea tuturor aleşilor satelor plăşii
să trimită „listă de numele tuturor celor aşezaţi şi mutaţi în casele la linie, iar, pă de
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alta, pentru IAcuitorii aceia ce au lăsat în batalisire această Înaltă StApâneascA poruncă
sa le faceţi cel mai straşnic mumbaşârlllc a să muta" 232 .
Satul Uda de Jos trimitea o listă cu 20 de locuitori mutaţi, precizând că, într-o
săptămână sau doua, vor intra şi ceilalţi „prin case" 233 . La satul Groşi, erau l I case
gata, 9 bune şi 28 c!priorite234 .
„Tot satu Gura Bascovului", nemulţumit de locul ales pentrU mutarea caselor
la linie, „în văi şi dealuri•• şi depărtat de biserici, solicită Ocârmuirii să trimită un alt
35
om pentru a le fixa un loc mai potrivit2 • Ocârmuitorul Nicolae Clltăneţi stabileşte ca
însuşi subocânnuitorul şi cu proprietarul să stabileascl linia, la faţa locului, spre
236
mulţumirea locuitorilor şi a proprietarului .
Aleşii din Râjleţu Vieroş raportau, la 5 septembrie, cil toţi locuitorii s-au
237
aşezat în casele mutate le linie • La zorul flicut de juraţi, şi la Diconeşti, au intrat
238
locuitorii în casele noi • Satul Lereşti cere voie să se constituie în trei cătune,
deoarece în Vede, „în vremea înnecăturii, au luat apa lemne şi acuma numiţii sliteni nu
mai vor să se mute la acea linie"239• În satul valea Mare, în 43 de case s-au mutat
oamenii, iar alte 42 sunt ftlcute până în pod şi se continu!l lucrul la ele240 • La Lereşti, în
15 case se mutaseră oamenii în ele, 20 erau flirâmate şi cărate la linie şi 15 case erau
nestricate, de vină fiind coconu Ghitll, fostul subocârmuitor, care nu venise s!l le arate
locul mutării 241 • Aleşii din Ungureni raporteazli, la 1O septembrie, ca: „S-au isprăvit
linia de tot şi 15 lăcuitori ai intrat în case, cu tot calabalâcul lor, dar ceilalţi să gătesc şi
aceia" 242 • La Richiţelele de Sus 14 familii intraseră în casele reflicute, iar alte 25 de
case erau gata, dar erau încă nelocuite 243 • La Băbana, 36 de familii se mutaseră în noile
case, iar alţi 25 nu şi le isprăviser!l şi, deci, nici nu se putuser!l muta 244 • Şi la Groşi, se
mutaseră 46 de familii., până la 22 septembrie 245 • Aleşii din Cocu trimit următorul
raport: 18 case din cătunu Făcăleşeşti sunt mutate la linie şi locuite, „22 case, care sânt
la cătunu Alepişti şi sânt tot de satu Cocului aşăzaţi, sânt casele isprăvite, învălite
numai, pomosti nu s-au bllgat prin toate şi coşuri n-au fllcut pânlt acuma. Valea
Cocului, care sa află 40 de familii, cu birnici şi cu nemernici şi cu vftduve, să afli cu
casăle mutate la linie, unii cu ele zidite până la podină, altele isprăvite numai cu coşuri.
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Şi mai sânt şi nemutate"246 . La Dobrogostea 31 de case erau aşezate la linie şi altele opt
nu se aflau la locul ordonat247 • Aleşii din Gllvana raportau, la 11 septembrie, cil
proprietarii încil nu le-au ar!tat locul unde sil se mute 248 • Juraţii din Borleşti raportau, la

11 septembrie, cA: toate casele s-au mutat la linie, „dar n-au cu ce le învilli, până n-or
culege porumbii, sil taie cocenii şi sa le invalească'.249 .
Locuitorii şi aleşii satului SAmara reclamă opt familii dep!rtate de sat, „cale de
un ceas şi mai bine, peste vAi şi peste ape, în mijlocul unii pAduri, deci la acel cap de
moşie unde l!lcuiesc numiţii este toatll hrana satului, a moştenilor: livezi de fân, porumb
i grâne, feluri producturi şi păduri, oprituri. şi multa pagubii avem din partea lor... Şi
s-au aşezat satul bine, frumos, care şi pă a lui proprietate s-au încăputat, care cu
schimburi, care cum au putut. Acum, vedem că dl porunca ca sil ne spargil linia satului
şi sA-şi ridice casiile să le întoarcă înapoi, să-şi faci linie acolo, în pădure. Şi acum linia
noastră rămâne de râs" 2s0.
La Băbana, toţi locuitorii se aşezaser! în casele noi, „dar unii dintre din dânşii
mai au de lipit"m. Moştenii din Vâlcelile cer Ocârmuirii sll fie lăsaţi în două cătune,
pentru că se află pe câte zece stânjeni de moşie câte patru şi cinci case. „Şi dintr-aceste
case, câteva sânt la linie, iar dintr-însele, mai sânt abătute mai pi alături, tot cu
apropiere, tot pi câmp. Şi osăbit dll aceasta, mai sânt case cincisprezece mai d-asupra,
într-un deal, tot la loc bun, tot cu apropiere de cele din vale" 252• Subocârmuirea
Piteştilor primeşte poruncă sll cerceteze şi, dacă arlitarea va fi adevA.rată, „sa. urmeze
porunca Ocârmuirii ce li s-a trimis cu nr. 3646 iulie 6"253 • în baza acestei dispoziţii,
Suboclnnuirea solicitll lui Iancu Spiru sa meargll la faţa locului şi sll stabilească unde
să se facil linia satului. Dacil se va face pe deal, se vor aduce cei din vale şi invers 254 •
Sătenii din Topana roagil Ocârmuirea să trimitll delegat care să studieze la faţa locului
şi să-i mute în Dealul Crânguţeştilor şi al Codrilor, nu unde vrea arendaşul, căci acolo
este pericol de înec. Nicolae Cătăneţ porunceşte subocârmuitorului să cerceteze şi „să
sil găsească alt loc cu o poziţie bunll, unde nici lor, nici proprietarului sll nu să aducă
vre-o supllrare„. grabind săvârşirea acestei însărcinllri, pentru căci toamna au venit,
iama s-au apropiat şi frigul s-a îngroşat şi lăcuitorii încă până acum nu şi-au pus casele
la linie şi o să ajungă a plltimi de asprimea vremii"m.
Aleşii din Râjleţul Vieroşu raportează că Preda sin Ioan a avut casa „lângl
biserică în linia acelui deal, prin care şi noi ştim cil l-au bătut acel dorobanţ şi i-au
mutat casa în alt deal"2s6 • La Mogâldeni, până la 15 septembrie, se mutaserA nouă
246
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locuitori la linie şi intraseră în casem. 20 de familii de moşneni din Uda de Sus revin la
reclamaţia făcuta cu două săpt!mâni în urmi, deoarece „şădem cu casele stricate şi
vedem că vine iama în care ne apucă pă câmpuri, că voesc alţi alăturaşi cu moşii ca să
ne trag! la linie pă moşia lor, unde noi avem moşie moştenească cu lărgime şi, după

jalba ce am dat până acum, nu ni s-au flcut nici o urmare"2s8• Ocârmuirea porunceşte,
la 15 septembrie, „a odihni pă jăluitori.„ Iar„. pă de o parte, să privegheze a nu să
năpăstui oamenii de a-şi lăsa ohavnica lor proprietate şi a să numi clăcaşi pă moşii
streine, iar pă de alta. „ să-i laşi deodată nesupăraţi până vei avea al doilea poruncă de
unnare" 2s9 •
Satul Băscovel jeluieşte OcArmuirii să amâne până în primăvară aşezarea
caselor la linie şi stabilirea definitivă a locului: „toată vara şi tot într-una au fost ploi şi
ÎMecături, încât ni s-au îMecat şi şasă casă din cele care le dusesem să le aşezăm la
linie„. din care pricină de zmăcinuiri nici nu ştim cu temei unde să ne aşezam. Şi ne-au
stătut şi vremea cu totul înpotrivă. Acum, ne vedem cu totul înpotrivă zoriţi cu
mumbaşir de elitre Cinstita Suptocârmuire a ne muta unde d. pomoşnicu ne-au arătat,
neavând nici un fel de gătire acolo, din pricina potoapelor de ploi ce s-au unnat.
De aceia, cu plângere şi fierbinţi lacrimi, ne rugăm Cinstitei Ocârmuiri,
fiindca este vremea strânsurilor La toate după câmp, a să slobozi o cinstită poruncă „. a
260
rămânea nesupăraţi pânll în prim!ivarll" • Ocârmuirea la acceptă cererea261 •
Mai multe familii (37) din Valea Boborii, satul Uda de Jos, solicit! să fie
aşezate în linie tot în cătwiul lor, iar Ocârmuirea este de acord sll-i aşeze tot pe
proprietatea lor, „atâta numai sl dea che1Aşie unul pentru altul... cil-şi vor întocmi
strejuirea de noapte şi de ziua i vătllşel ca pe toată săptămâna, de doă ori, să aducă
răspuns SuptocArmuirii de orice întâmplare, cum şi la înprejurări de călcare a cuiva şi
de către făcătorii de rele, ori înăuntru cătunului lor sau înprejurul clltunului să fie
răspunzători" 262 •

La 15 septembrie 1837, Ocârmuirea Argeşului porunceşte Subocânnuirii de
Piteşti să trimită, în trei zile, liste „de câte sate s-au aşezat la linie şi alta de câte nu s-au
aşezat, arătând în fiecare listll şi suma caselor fieşcăruia sat" 263 •

Un numllr de 20 de case din Uda de Sus, ce alcătuiesc un cătunaş, „pă un deal
frumos şi cu toate cele întrebuinţate apropiate şi pă moşiile noastre şi câteva case nici
nu ne-au stricat până acum, iar câteva s-au stricat, şi acum au venit ca să le strice şi pe
celelante. De aceia, plecaţi, ne rugăm„. fiindcă şi până acum am fost apilraţi... să fie
cinstita porunca dumneavoastră a nu le mai strica aceste case, cât şi cele ce să află
acum batalisite să să aducă a le pune tot pă pomosturile lor, fiindcă acolo unde s-au
strămutat na apucă a da. „ câte un galben înpărătesc" 264 •
257
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Satul Drăguţeşti de pe moşia Sf. Mănăstiri Cotmeana arată că ,,ni s-au hotărît
de sfinţia sa răposatul p!rintele Daniil, fostul egumen, i de d. suptocânnuitorul ce au
fost ca să se aşeze casile pă linie în doo clltune, adică unul în Dealul Boului şi altul la d.
postelnicu Din Drăguţi, între care să află şi sflnta biserică la mijloc şi care, dupll acele
hotărâri, s-au flcut şi Casa de Sfat şi pătulelele de rezervă. Şi acum, vedem că d.
postelnicu Gheorghe, epistatul moşiei, ne-au arlltat că l-au orânduit părintele
arhimandritu Cozii ca să punem linia în Dubercea, unde este cu depărtare de sflnta
biserică şi de Casa de Sfat i de toate cuprinsurile noastre.
Aşa şi noi... ne-am dus la Sfinţia Sa părintele arhimandritu Cozii de am jăluit
şi aşa ne-au spus că n-au ştiut că avem biserică deosebită în sat şi pentru că n-au ştiut
au dat poruncă la d. epistatu moşii de a ne muta în Dubercea. Iar după jăluinţa noastră,
au slobozit iarăşi poruncă la d. epistau moşii, de a ne lăsa tot unde s-au hotărît mai
dinainte, iar d. epistatu moşiei nu ne îngăduieşte unde s-au hotllrît mai din nainte şi
lângă sflnta biserică" 265 • La 19 septembrie, N. Cătăneţi porunceşte subocârmuitorului
de Piteşti, „dacă cătunul jeluitorilor va fi dă 47 case şi cu apropiere dă sflnta biserică,
iar celălalt cătun numai de şase case, apoi să nu întduiască pă arendaş a face această
pornire, adie! a trage pă cei mai mulţi la cei puţini" .
Preda lui Ion Pârcălabu din Râjletu Govorii reclamă că, deşi avea casa la linie,
lângă biserică, „m-am pomenit într-o sară cu un dorobanţ şi au început a mă bate numai
pă mine dintre ceilanţi, că numai eu să-mi caut car şi sil-mi spargă casa şi să mi-o duc
pă alte dealuri, unde eu nu-mi am acolea nici un fel de prisoase şi să-mi las acolea
porumbii şi via, pomostul ce mi l-am întemeiat de la moşii, strămoşii miei, puindu-mă
de le-am tăiat de frică şi cu bătăi şi doă gAini de le-am dat de au mâncat. Şi le-am dat şi
doll oca rachiu" 267 . Ocârmuirea porunceşte, la 18 septembrie, dacă arătarea jeluitorului
va fi adevărată, să certe pe cei doi dorobanţi, „cu câte zece toiege la spate, apoi să-i
îndatorezi a plăti găinile şi rachiu, căci trebuia să se mulţumească cu ceia ce ar fi putut
jeluitorul să le dea, iar pentru casă, dii vreme ce are pomostul său care cade în mijlocul
liniei caselor fllcute în sat , prea rău i-a fost urmarea de l-au mutat în loc strein„. ci
negreşit să aibă voie să se întoarcă în pomostul său şi acolo să-şi aşeze casa în linie" 268 •
Moştenii din cătunu Gulerţii, satul Uda de Jos, aratl că sunt 15 familii
„şăz!tori pă moşia noastră, cu casă toate strânse la un loc şi pusă pe Drumul cel Mare
al Piteştilor şi u vii şi livezi de pruni de la moşii noştri în pomosturi şi aproape şi de
sflnta biserică de Râjlcţu Vieroşului, fiind între noi... şi s-au fost şi poruncit de a
rămânea nesupăraţi şi nestrămutaţi la altă parte, ci a ne aşeza casele la linie acolea unde
de mai înainte ne-am aflat din vechime şliz!ltori; acum, ne pomenim cu mumbaşir i
dorobanţ de către C. Suptocânnuire de a ne muta casăle peste doă sate„. uncie nu avem
nici locuri şi nici un fel de prisos şi din moşia noastră să fim clăcaşi la alţii, care
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socotesc cil nu va fi suferit la auzul C. Stllpâniri" • Ocârmuirea porunceşte sll li se
270
facă ,,îndestulare", în conformitate cu porunca nr. 6258 •
Sătenii moşteni din Groşi rec lamă pe aleşi că, deşi unii dintre ei s-au strămutat
la linie şi alţii lucreazll. la ele, „Acum, pă unde am şezut mai înainte, avem pometuri şi
vii şi avem câte o pimniţă, cramă, pă unde avem viile şi pometurile, care acelea ne fac
trebuinţă acolo; acum, ne-am pomenit cu numiţii aleşi că ne-au surpat acele pimniţe şi
ce-au glsit pli într-însele au surpat şi au vărsat, la care ne-au omorât şi din stupi la unii
din noi. La care, la unii din noi, ne-au găsit femeile„. şi le-au bătut cât au vrut, la care
şi oamenii în sat nu au rămas niciunul nebătut" 271 • La aceasta, Ocânnuirea hotărăşte ca
subocânnuitorul „sll cerceteze şi, dacă însuşi va cunoaşte cil acele pivniţe le sânt
jeluitorilor de neapllrată trebuinţă a le avea într-acele locuri, apoi li se va da bună pace,
iar pentru ceea ce să atinge de îndărătniciile cu care zic jeluitorii că să poartă pântre
dânşii acei juraţi, să cerceteze şi dovedindu-le adevărate, atunci le va ar!ta jeluitorilor
ca să facă alegere dă alţii, care ei să vor trimite la ocârmuire, cu raportu acei
Suptocârmuiri, spre a să înainta şi de aici, la Cinstita Judecatorie ca să-şi ia întărire de
269

aleşi'.2 72 .

Grigorie Iorgu, arendaşul moşiei Râjleţurile, reclamă Subocârmuirii ca toţi
locuitorii s-au mutat la linie, cu excepţia aleşilor. datorit! lor, nici sătenii nu zoresc
terminarea lucrllrii. Subocârmuirea porunceşte bumbaşirilor orânduiţi la Râjleţurile să
sll zorească şi pe juratii satelor Râjleţurile şi Diconeşti sll se aşeze la linie273 •
SA.tenii din Poloeşti şi Prosteşti, „moşteni din vechime" reclamll. Ocânnuirii c!
au fost cu satul Popeşti „de-a valma, iar de la leatu 824, din poruncă gospod., ne-au fost
flcut-o petece la hotărnicia ce ni s-au fost flcut atunci. Şi suntem noi zece familii cu
casăle noastre c!tun deosăbit„. şi vedem că acum au venit mumbaşir dorobanţ.„ şi ne
zoreşte cu totul, înpotrivindu-ne mutării la altă parte, unde noi acolo nu avem nici un
fele de prisoase, sa fim clacaşi din bună moşia noastră„. pă moşii streine.
De aceia, cu plângere, ne rugim a fi nesupăraţi până în primllvară de a ne
putea căuta şi noi de agoniseala casii, fiind de acum înainte şi vreme de iarnă şi precum
C. Oc4rmuire va găsi de cuviinţă, căci.„ noi ne aflăm şezători pă moşia „.noastră
strămoşească" 274 • Jalba este dată în cercetarea Subocânnuirii, pentru a se găsi o soluţie
optimă şi pentru jeluitori şi pentru aşezarea caselor la liniem.
Un num!r de 19 familii din cătunul Băceştilor, satul Drăganu, roagă
Ocârmuirea să fie lăsate unde se află, cllci în valea unde se intenţioneaz! să fie mutate
nu este loc suficient. La 22 septembrie, Ocârmuirea porunceşte ca, dacă arătarea
jeluitorilor este adevărată, „să nu se supere aceşti reclamanţi a-i strămuta din locul lor,
276
pânll nu i sll va slobozi a doa poruncă de unnare" • Subocârmuirea Piteştilor răspunde
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că, „după cercetarea flcutl, îndrăznesc a zice cil poziţie de loc cu întindere mai bunA
decât unde s-au aşezat la linie regulat satul DrAganu cu toţi IAcuitorii la un loc şi în
Drumul cel Mare al Râmnicului, nu este în toatl plasa, unde s-au aşezat toţi ceilalţi,
cAci fiind cu totul îodllrlltnici supt feluri de pricinuiri au rAmas cei mai mulţi cu casile
dllrâmate aduse la linie, neaşezaţi până acum la locurile ce li s-au însemnat îndestul de
bune şi cu calităţile cerute, dintr-a cărora pricină nu numai că satul nu-şi poate dobândi
deplin numirea regularisirii cu lipsirea acestor case ce cad în Uliţa cea Mare, dar încă
cu aceasta dl prilej de neastâmpllrare şi celorlalţi lllcuitori.
Pentru care, pă temeiurile acestea: I. Cil într-acest sat este cea mai frumoasă
poziţie de loc, cu îndestula întindere şi în Drumul cel Mare al R.Amnicului; 2. Pentru că
şi jeluitorii să află cu toate casele dărâmate şi a celor mai mulţi dintr-înşii cărate la
linie şi 3. Căci locurile pentru aşa.zarea caselor să află în Uliţa cea Mare şi lipsind este
destulA neorânduiall, Supocânnuirea este de părere ca, precum toţi ceilanţi lAcuitori
s-au tras, aşezându-şi casele la linie, asemenea sll urmeze şi jeluitorii..."277 •
30 de familii din Băscovelul reclamă pe subocârmuitor că vrea să-i mute pe un
loc noroios, în zmârcuri, unde totdeauna vor fi „supăraţi de apă". Ocânnuitorul N.
Cătăneţi stabileşte cil, dac! arlltareajeluitorilor este adevllratl, sll nu fie supăraţi până la
a doua poruncă278 • Subocânnuirea rllspunde că pomojnicul Ocânnuirii a stabilit locul
de aşez.are şi ea se va ocupa de zorirea lucrării 279 •
La 25 septembrie, aleşii din Tutana raporteazll cA s-au aşezat la linie - 24 de
case şi 30 se află transportate, dar neridicate280• Ioan Nicopoleu, arendaşul moşiei
Slătioarele, roagă Ocârmuirea să poruncească subocârmuitorului sll amâne până la
primllvară mutarea clăcaşilor la linie, pentru a-şi strânge nutreţul şi pentru a nu se
îmbolnlvi. Cererea este rezolvatl favorabil, la 23 septembrie281 •
Nedelcu sin Călin din Groşi reclaml pe cllpitanul Radu din acelaşi sat că 1-a
pus de şi-au aşezat casa în două locuri, iar ultima datl, pe moşia soacrei. „Acum, umblă
sl-mi ridice casa şi de acolea, zicându-mi să o duc pi moşia dumnealui, care eu în lume
mă voi duce, dar pă moşia dum.-lui nu mă duc" 282 •
În Valea lui Enache, până la 30 septembrie, din 77 de familii, 39 se muraserA
283
la linie , iar la Merişanii de Sus, 8 rămllseseră f.e loc, 5 se mutaserA dar nu erau
isprăvite şi 7 erau gata şi oamenii se mutaserA în ele 84 •
La 14 octombrie 1837, Subocârmuirea Piteştilor porunceşte dorobanţului
Radu Mălureanu şi aleşilor din Drllganu sA zorească pe locuitorii din cătunul Bllceşti,
care f'AcuserA arătlri mincinoase, sA se mute la linie, conform dispoziţiilor
Ocârmuirii285• Aceastl poruncă era împotriva spiritului şi literei poruncii Ocârmuirii de
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Argeş din 8 octombrie care prevedea, între altele: „lăcuitorii ce încă nu şi-au regularisit
ale lor lăcaşuri la linie, stricându-le de acum înainte, n-au vreme când să şi le introducă
în stare de a putea lăcui într-însele, pă iarna viitoare. Şi ca nu (fereascll Dumnezeu!) sa
să iveascll vre-o epidemie între nişte asemenea lllcuitori, şezând prin covergi în vreme
de iarnă, Ocânnuirea ... s-au îndreptat cu raport către Cinstitul Departament al Trebilor
din Launtru, rugându-l ca lăcuitorii ce nu-şi va fi stricat până acum vechile lăcaŞuri să
mai fie opertiţi până în primii.vara viitoare, la care şi-au şi primit dezlegare„. însll până
atunci să-şi facă pregătirea tuturor materialurilor trebuincioase", iar „pentru casele cele
începute, să îndemneze pă ai lor proprietari a şi le isprăvi, mai vârtos a cei ce li se vor fi
286
stricat cele vechi, ca să să mute într-însele, a nu rămânea pribegi pă vremea iemii" •
Ocânnuirea porunceşte subocârmuitorului de Piteşti sa cerceteze reclamaţia
episcopului Samoil, fllcutll prin trimisul Clinciu că locuitorii cătunelor: Aninoşani,
Spiltăreşti şi Brilgleni în Joc să se aşeze pe locurile stabilite, „într-o noapte, s-au sculat
şi s-au pus la altă parte, unde, cu nici un chip, nu sânt primiţi propriet!ţii, pentrU căci
fac stricllciune şi la lunca şi la pădure'.i 87 .
Juraţii satului Varza arată că Ia ei, „sll afla toţi lăcuitorii prin casele unde au
fost, fiindcă nu s-au stricat a să pune în rândul liniei" 288 • La Paduroiu de Sus, toţi
locuitorii erau aşezaţi în case la linie, cu excepţia a trei case289 • Sătenii din Aninoşeni,
Spătăreşti şi Brllgleni cer Ocârmuirii să poruncească subocârmuitorului să-i lase în
pace, fiindcă ei şi-au aşezat casele unde le-a arătat coconul Dinu, iar acum, „ne
pomenim cu dorobanţi ca sa ne surpe casăle, dându-ne foc covergilor, din care pricină
ne-am stins din faţa pământului". oc&nnuirea porunceşte sa se cerceteze a cui aratare e
mai temeinică, a jeluitorilor ori a delegatului „prea osfinţiei sale", iar „pa dorobanţii ce
le-au dat foc covergilor, să-i îndatoreze a le plăti orice paguba vor fi cercat
290
jeluitorii" • La 18 octombrie, Subocârmuirea Piteştilor răspunde cil toate plângerile
Aninoşanilor, Splltăreştilor şi Brilglenilor „s-au dovedit toate neadevArate, în vreme
când nu le-au dat foc covergilor nici un dorobanţ, ci ei, în silnicie, ş-au pus casăle unde
au voit, nu unde li s-a arlltat" 291 •
Aleşii satelor Plăşii Piteşti confirmă primirea poruncii de sistare până în
primăvara a mutării caselor la linie şi de grAbire a terminării celor începute 292 •
La 29 septembrie, ocârmuitorul N. Cătăneţi porunceşte ca subocârmuitorul sau
pomojnicul său sa meargă şi să studieze locul arlltat de jeluitorii Topăneni şi cel
desemnat de către proprietar şi oricare „va avea calităţile cerute, acolo sa îndatoreze pll
jaluitori a-şi clădi casiile pll linie"293 • Aleşii şi sătenii din Topana se plânseseră
Domnului cil locul ales de Stlnta Episcopie Argeş era inundabil: „când vine apele mari,
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ne ia cu totul, după cum şi acum s-au unnat''294 • N. Cătăneti mai porunceşte
Subocânnuirii de Piteşti ca Niţă sin Ion din Gura Bascovului să fie lăsat până la
primăvara unde şi-a mutat casa, când va putea reveni de unde a plecat, iar proprietarul
din Valea Rea să nu-i oprească această casă, „căci o are cumpărată, iar nu este &cută
după moşie" 295 •
Un număr de 20 familii din Grebenul, satul Uda de Sus, se roagă să rămână pe
moşia lor, deoarece vor să-i mute pe moşia Ceauşului Ioniţă care le cere de casa câte
„lei 60 batichi". Ocârmuirea este de acord ca să nă se scoată „pă lăcuitori din
proprietăţile lor şi a-i da clăcaşi pă moşii streine" 2%.
Locuitorii din Vâtăşeşti dau înscris, la I decembrie 1837, că se vor muta, la
primăvară, pe moşia lui Fănică Jianu297 •
Gheorghe Păţescu şi Grigorie sin răposata Elenca, proprietari din Băiculeşti,
reclamă, la Marea Vornicie, pe Popa Ispas şi pe juraţii satului, care au venit beţi şi i-au
necinstit cu înjurături, ca, într-o zi, să-şi mute casele la linie, la fel cu clăcaşii, „când
mai vârtos cil şi casele noastre sunt fireşte puse la un loc şi la linie, aproare foarte una
de alta şi de Drumul cel Mare, iar nu ca alţi lăcuitori pil viii şi pă dealuri" 29 •
La plângerea sătenilor din Milcoiu, Plasa Topolog, ca juraţii le-au stricat
casele, Ocârmuirea ceartă pe subocârmuitor, pe ce temei li s-au dărâmat locuinţele,
· împotriva poruncilor -i, ,,mai vârtos este că nişte moşneni pot statornici satul unde vor
avea mai bunil îndeletnicire" 299 .
La 15 februarie 183 7, Departamentul Pricinilor din Uuntru scrie Ocârmuirii
de Argeş, între altele: „ca, preţuind ale sale sfinte îndatoriri, mai cu seamil întru ceea ce
se atinge de o asemenea înprejurare a liniştirii lăcuitorilor, sil întrebuinţeze tot felul de
mijloace, atât prin suptocânnultori, cât şi singur d. otcAnnu.itorul d-a dreptul către
ţărani, prin care mijloace, pă de o parte, să le dea sA înţeleagă a să pl\răsi de zadamicile
osteneli şi cheltuieli, alergând cu jălbi la Stăpânire„. iar pă de alta să şi stăruiască
Ocânnuirea a linişti pă fiecare ţăran ce-l va cunoaşte în asemenea cugete şi a le
regularisi în statomicile lor lăcuinţe, ca tot într-o vreme sll înceapă şi la lucrarea
pământului.

SA face, însă, Otcârmuirii cunoscuta şi aceasta că, dacă în unna unor
îndeaproape băgări de seamă, va cunoaşte pe vreunii din ţâra.ni cil întru adevăr, din
pricina strâmtorării proprietăţii, să află în lipsii despre cele ce să îndatoreazl1
proprietatea prin exemplar a le da, atunci d. otcârmuitor, numaidecât, să va înţelege d-a
dreptul cu proprietarul acelei moşii... ea unne87.I a odihni pă acei clăcaşi ori cu o
îndestulare potrivită cu legiuirea sau cu o uşurinţă corespunzătoare cu cele ce sAnt de
lipsă, încât să dobândească şi ei reciprocă mulţumire şi să nu le mai rămâie cuvânt de a
cugeta la nestatornicie" 300•
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Locuitorilor din Copllceni, Plaiul Loviştii, le trebuiau pentru refacerea caselor:
pari, nuiele, laviţe, cosoroabe, grinzi, laţi, tllpi, bârne, fagi de podinii, vantori etc. 301
Locuitorilor din Bratovoeşti, de pe moşia MlnAstirii Cozia, aveau nevoie , în plus, şi
de: urşi, stâlpi ai uşilor, stâlpi în pAreti şi uşil02,
În Plasa Topologului, 677 clicaşi apartineau mAnAstirilor Glliseanca şi
Cotmeana, schiturilor BerisJăveşti, Tutana, Ostrov, Fedeleşoiu, Goranu şi episcopiilor
Rimnicului şi Argeşului. Pentru mutarea caselor la linie, aveau nevoie de: 1986 bime
de temelie, 7306 vârghini, 2945 cosoroabe, 4016 stâlpi, 3449 grinzi, 3196 legături,
5481 cllpriori, 12493 laţi, 66983 podină, 5709 blAni pentru uşi, lllviti şi paturi, 344240
pari pentru peretii casii şi curte, 4793 care nuiele pentru.pereţii casii şi curte, 71600
şindrili de gorun şi 517 furci 303 .
Slltenii din ŞerbAneşti·Argeş se plâng, în martie 1837, lui Alexandru D. Ghica,
fiindcll sunt siliţi a se muta de la locul lor de lângll biserică, la linie: „cu totu ne este
peste putinta noastră a mai strica„. case şi alte namestii ale noastre ce la avem clădite
din vechime, mai cu seamă neavând unde ne statornici la linie din moşteneştile noastre
hotare, apoi rlmânem din moşteni · clăcaşi supuşi la alte moşii, lucru cu totul
nepravilnic" 304 •
M. Predescu, în numele subocârmuitorului de Piteşti, propune Ocârmuirii ca
cele peste 40 de familii de ţigani robi ai MAnAstirii Cotmenei de pa moşia Bllrblteşti, sa
fie mutaţi la linie cu cli!.caşii, fiind împrllştiaţi, „pentru lipsirea a orice bântuire din
partea flcltorilor de ele'.3°5.
Satul Fierbinţi şi Osebiţii de Fierbinţi, de pe moşia MAnAstirii Glavacioc, se
jeluiesc Domnului: „trăim cu mare lipsă şi neajungere şi nu ajunge atâtea nevoi de
multe, ci, de la o vreme incoac i, nu lipseşte dupll noi poruncile cinstitei ocârmuiri cu
dorobanţi peste dorobanţi şi porunci peste porunci şi ne bate şi ne cAzneşte„. a ne pune
casele la linie„. şi ne mor copiii de foame şi nu ne duce puterea să cumpărlm mii.tai,
[sll] cumpArllm cherestele„. el„. dupA moşia Sfintei Mănăstiri Glavac:ioc nu ne
îngăduieşte a tăia mllcar o nuia verde de mânat boii„. şi noi nemaiputând rllbda atâtea
apucllri, nllzuirllm şi cllzurllm la mila Mirii Tale Doamne„. ca ori sa ne lase la locurile
noastre a nu ne mai strămuta au sA ne faci altă chibzuire„. iară de nu ni sa va face vre-o
sclldere din aceste arltlri ale noastre, p-altă moşie ne vom pune, darll pi moşia Sfintei
MAnilstiri nu ne punem"306 •
Un numllr de 215 clllcaşii de pe şapte moşii ale MAn11.stirii Cozia şi Vieroşul şi
ale schiturilor Berislilveşti şi Fedeleşoiu din Plaiul Arefului aveau nevoie de: 800 de
temeie, 1003 grinzi, 1181 cosoroabe, 878 stâlpi, 4692 bârne, 1937 cllpriori, 7981 laţi,
36380 podini, 389 blAni, 12200 şindrilii şi 48500 şiţll307 • 37 de clăcaşi ai moşici Rociu
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ai „Sf. MAnllstiri Br!slAveşti" aveau nevoie de 260 de tufani, pentru mutarea caselor la
linie 308 .
La 11 mai 1837, G. Balota raporteazA OcAnnuirii de nesupunerea sAtenilor din
Slobozia, cerind pedepsirea lor: „vrând a da IAcuitorilor instrucţiile cuviincioase asupra
chipului aşez.arii la linie, totdeodatA, am auzit din parte-le nişte asemenea răspunsuri cu
totul înpotrivitoare şi nesuferite Stlpânirii , dupA care vrând a dojeni pll câţiva dintrînşii pentru chipul nesupunerii cu care s-au arătat, deodată m-am pomenit cu mulţime
de lăcuitori înbrâncind dorobanţii şi năvălind în curte unde mă aflam cu vorbe
necuviincioase, strigând sll mă lege. Acestea văzându-le din partea lllcuitorilor, am fost
silit (ca să nu se întâmple, ferească Dumnezeu, vre-un omor), dupA cum am cunoscut a
lor pornire, de am încetat. Şi întrebându-i f!rll care temere de Stăpânire îndrăznesc a sA
arăta cu acest fel de nesupunere, ei, în unire, mi-au raspuns ca cu orice mijloc de i-ar
sili Stăpânirea sll se aşeze la linie pi moşia d. marelui logof!t Ştirbei acesta nicicum nu
o fac, iar pi altă moşie, acum să li să poruncească şi pi data să şi pun la linie" 309 •
Ocârmuitorul porunceşte ca „cei care s-au arătat mai cu îndrăznire i pe aleşi sll-i trimiţi
310
la OcAnnuire, cât mai în grab" . La 15 iunie, G. Calotll raportează ci, mergând la
Slobozia „cu doă cete de dorobanţi ai aceştei plăşi ca să ridic pe juraţii satului şi pă cei
mai zurbagii lăcuitori, care au pricinuit nesupunere a tot satul întru aşezarea caselor la
linie, şi iarăşi cu aceiaşi înpotrivire s-au arătat". În consecinţă, se solicita trimiterea
tistului judeţului „cu îndestui dorobanţi" cllci numai astfel se vor putea „rllsni dintraceşti lăcuitori" pe cei mai „înpotrivitori". OcAnnuirea socoteşte cil subocârmuitorul
este nedestoinic şi dă voie sa se folosească şi dorobanţii Ocârmuirii din acea plas11 311 •
În mai, D. T. L„ socotind cil s-au tenninat lucrlrile de primăvară, porunceşte
Ocârmuirii de Argeş să zorească aşezarea caselor la linie312 • La 28 mai, şi Ocârmuirea
porunceşte tuturor subocârmuirilor să staruiascll pentru îndeplinirea acestei delicate
madele 313 .
D. Drăgolescu, proprietarul moşiilor Leleasca şi Dobroteşti, solicita
Ocârmuirii să porunceasca subocânnuitorului de Olt sll strângă casele de pe margine
spre centru, f!ră a se mai face linie, fiindca nu exista aceasta posibilitate. Ocârmuirea
314
este de acord •
Iancu Bălcescu, subocârmuitorul de Olt, infonneaz! ca la moşia Galicea a
Mănăstirii Govora „nu sânt păduri cu lemne de casll'.J u.
La 2 iulie 1837, D. T. L. răspunde cil unele sate pot fi alclltuite din mai multe
clltune, dar „şi lllcuitorii acelora sll nu sll lase risipiţi" 316 .

308

Ibidem, r. 98.
Ibidem, f. 102.
310
Ibidem, f. 103.
309

311

Ibidem,
Ibidem,
m Ibidem,
314
Ibidem,
m Ibidem,
316
Ibidem,
312

f. 11 S.
f. 106.
f. 107.
f. 117.
f. 121.
f. 132.
https://biblioteca-digitala.ro

VASILE NOVAC

294

Suboc&nnuirea de Topolg roagll Oc4nnuirea sll intervină pentru a li sll da
lemne pentru reconstruirea caselor locuitorilor din Bârsl\ştl şi Feţeni de pe moşia Sf.
Episcopii de Râmnic şi Bereştii şi Morlreştii a Mllnlstirii Cotmeana317 •
La 18 iulie, Subocânnuirea Gllleşeştilor reuşeşte sll- trimita la sediul
Ocârmuirii pe rlzvrlltiţii: Mihai cel Mare , Pârvu Făsule, Marin Martin şi Mirea.
Ocânnuitorul stabileşte sll li se aplice „câte 25 toiege la spate, pentru înpotrivire şi sl sl
puie la arest''m.
Moşnenii din BAdiceşti - Plasa Gllleşeştilor cer Oc4nnuirii sA oblige pe clicaşi
a-şi aduce casele la linie, pe lângA ei, la Drumul cel Mare şi lângll biserici, nu unde vor
ei, „lângă Drumul Oii, pi matca Mozacului"Jl9. La 2 I iulie, OcArmuirea trimite
Subocârmuirii Găleşeşti jalbele proprietarilor şi clAcaşilor, cu precizarea de a se chibzui
„o poziţie de loc mai buna, plllcutll şi potrivita, aşa precum trebuinţa cere, unde şi
IAcuitorii sli-şi afle înlesnirea pentru cele trebuincioase, statomicmdu-sll tot într-acelaşi
loc unde moşnenii vor cllldi casele şi clllcaşii, clici poruncile slobozite gllsuesc cil unde
vor vrea proprietarii sll aşeze pi ai lor c1Acaşi"320 .
Subocârmuirea de Argeş rllspunde la jalba trimisa Oc4nnuirii de Preda şi
tovaraşul sllu din Buteşti ca, deşi sunt moşneni, dar fiind aşezaţi în mijlocul plidurii
Păuleasca, la trei ceasuri depllrtare de satul lor, e bine „a sll muta la un sat care va fi
mai cu apropiere de proprietatea lor'' 321 •
Pitareasa Zoiţa Bllceasca solicita Departamentului Trebilor din Lăuntru sll
porunceascA ocârmuirii de Argeş ca şi clllcaşii săi de pe moşia Gâltofani, mai puţin de
20 de familii, sl fie aşezaţi la locul însemnat, alitturi de sittenii din Bitlceşti, fiindcit la
Gâltofani nu este loc propice aşe7.lrii caselor la linie322 •
Popa Ion din Ciomllgeştii de Jos reclamll pe Ioniţl Dudan, arendaşul moşiei
Cottneana, cli i-a flrâmat casa cu câţiva cllicaşi şi a fugit. ,,A doua zi, au venit şi mi-au
~at şi pivniţa, din care pricinii mi s-au prăpădit multe lucruri, zicând ca sl mii mute
le linie. Aşa, eu mi-am şi mutat pivniţa la linie, iar casa, deşi am mutat lemnele, dar
sAnt putrede şi nu poci sll le închei. Un slon ce am înprejuru casii ce l-au surpat nu ma
îngliduie nicicum a-l muta la linie ca sll-mi fac cast fiind bun şi sllp într-însul acolo
unde am avut casa ce mi-am mutat-o, având şi ograda ci livezi, acum rllm8.nând
pustie.„" Cere despăgubire „de multele pagube ce mi s-au pricinuit şi de necinstea ce
am cercat, flrll a fi cevaşi vinovat, clei un arendaş n-are voie de la Stăpânire a urma un
fel de netrebnicii cu cllicaşii sili, ci d-a avea ca sll-şi caute prin canal judeclltoresc"323 •
ocânnuirea porunceşte să se cerceteze şi, daci va fi adevlirat, sA se mustre arendaşul şi
sll-ţi dea despllgubire 324 .
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Mai mulţi locuitori din Corbi reclama Ocânnuirii că sunt siliţi a se muta pe
unui ales din Milcoiu, ori ei declară că „noi nu suntem putincioşi a ne muta pă
moşie streină până ce avem a noastră, cu îndestulare, iar cil suntem cu răspunderea
banilor capitaţii de satul Milcoiu, nu tăgăduim a răspunde fără vre-o zăbavă, mai vârtos
ca să află şi cu apropiere dă noi"m. Ocârmuirea stabileşte că, dacă moşia este a lor şi
nu se află „pă la nişte locuri înfundate ... sll nu-i mai supere"326 •
La 26 august, Subocânnuirea de Topolog raportează, în pricina reclamaţiei
pităresii Joiţa Blllceasca adresata Marii Vomicii, ci toţi clăcaşii Giltofani „au primit a
scoborî dintr-acel cltun„. După cercetarea thcutil s-au dovedit întru adevăr că, pă câtă
vreme s-au aflat acolo în acel cătunaş şezători, mai în centrul pădurilor pomenitelor
moşii, au pricinuit nu puţin ci îndestul de păgubitoare vătămări pădurii cu tăierea pă
supt ascuns. D-lor proprietarii acestor moşii, adecă d-ei pitilreasa Joiţa şi d-lui lancului
Bălcescului priimesc cu deplină mulţwnire a le da materialurile trebuincioase a-şi clădi
case"327 •
La l septembrie, G. Balotă, subocânnuitorul de Ga.Jeşeşti, se plânge din nu
Ocânnuiri că, mergând la Slobozia, la 28 august, în urma cererii inginerului delegat de
proprietar pentru aşezarea caselor la linie şi întâlnind nesupunere, a ridicat, cu cele
două cete de dorobanţi, pe: Jarul, Din Bl\nică, Stana, fiul său, Rizea , fiul său, Mihai
Stana pasăre, dar au fost înconjuraţi şi bătuţi, dorobanţi şi cai, de săteni, fiind obligaţi
să-i elibereze pe cei arestaţi. Deoarece dorobanţii sunt speriaţi, G. Balotă roagă
Ocârmuirea să-i trimită pe „d. tist cu numai puţin de 100 dorobanţi ca să nllvălim în
pomenitul sat şi să ridicăm pe cei ce Supocânnuirea ăi cunoaşte mai înpotrivitori dă
nesupunere" 328 • Ocârmuirea stabileşte trimiterea unui ofiţer cu subocârmuitorul şi cu
soldaţii, „spre a să pedepsi pă toţi acei zurbagii" la faţa locului sau să-i aducă la Piteşti
„şi la zioa de târgu oborului ce să face vinerea în toată săptămâna, să sll pedepsească în
vederea tuturor slltenilor ce vin„. spre pilda şi înfrânarea şi a altor asemenea
329
inpotrivitori poruncilor Stllpânirii" •
Ioan Balotă, subocârmuitorul Paiului Loviştei raportează, la 31 august, 183 7,
că, „fiind partea de sus a muntelui, dealuri, văi, zghiaburi" nu se pot pune locuitorii la
linii, dar sunt strânşi toţi la un loc, thră a mai fi vre-o casă „neadusă în sat, thcându-Jisă tot într-o vreme şi uliţe în cruciş şi curmeziş" 330 •
La 6 septembrie 1837, Subocârmuirea Argeşului arată ci în cele 24 de sate ale
sale, s-au adus la linie 258 de case. Cele 24 de localităţi sunt: Valea Faorului-7;
Zărneşti - 5; Costeşti Ungureni şi Pământeni - 15; Stroeşti - 21; Vâlsăneşti - 3; Bădiceni
- 7; Topliţa - 8; Mllneşti - 14; Buneşti - 26; Cerbureni - 20; Valea Danului Ungureni 28; Cicllneşti 8; Albeşti Ungureni - 18; Albeşti Pământeni - 18; Brătăşeşti - 10;
moşia
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- 4; Malureni - 10; Bohari - 4; Buteşti - 7; Cacaleţi - S; B!rbAloteşti - 8;
31
Fllmânzeşti - 2; Marina Ungureni· 3 şi Valea laşilor- i •
Satul Deduleşti de pe moşia Mănăstirii Cotmeana, format din SO de familii, cu
biserica în mijloc, arat! că: „ne afllm pă patru dealuri şi noi, când am picat aicea, au
fost păduri şi am curăţat şi am flicut curături şi am pus pruni. Şi, acum, vedem cil... să
ne mutim pă linie, ~a un deal. Şi, la vreme de seceta, apă nu avem toţi de ajuns, unde
zice d. să ne mute" 32 • În consecinţă, se solicit!: „să ne facem doa linii, una pă Dealu
Bisericii şi alta pă Dealu Tănăseştilor că, între noi, să află Bntâni şi doa eleştee cu apă,
însă daci nu va dăpărta şi ogrăzile, să sălbăticesc şi nu mai fac roade, că pll noi ogrăzile
şi apa şi iarba şi lemnele ne ţin pll moşia Sf. mănăstiri Cotmenii, cil locuri dă hranll
avem pll alte moşii streine, că moşia Sfintei Mănăstiri să afli pă loc sălbatic.„ ci, pentru
aceasta, ne rugim Cinst. Ocârmuiri ... ca să ne facem dol clltune"333 •
La 23 septembrie 1837, Subocârmuirea Plllşii Topologului raporteaz.I mutarea
la linie a 966 de case, după cum urmeaz!: Şuiei Ungureni· 110; Rudenii - 60; Tigvenii
• 70; Valea Giurgiului • 38; Ciovâmăşeni Ungureni • 98; Ciov4rnllşeni Plmânteni • 35;
Mângureni - 46; Fedeleşoiu - 109; Voiniceşti - 75; Opăteşti - 30; Vătăşeşti - 28; Blidari
• 68; Brânduşari - 30; Budeşti - 75; Ostroveni - 28 şi Ruda - 65 334 • Aceiaşi
Subocânnuire raportează, mutarea la linie a 1017 case şi a altor 1297 nemutate 335 •
Din satele: Brlltieni, Brădetul, Galeşul, Oieşti Ungureni, Rătunda Oeşti,
Cllplţâneni Pământeni, Tulburea, Areful, Săllltrucul, Rldăcineşti, Brllslllveşti, Valea
Alba, Stoieneşti, Sllltrucel, Şerbllneşti, Jiblea, D!ngeşti, Streini Ungurenişi Corbeni ,
336
s-au mutat la linie 200 de case, urmând a se mai transfera, inel 155 .
La 15 octombrie 1837, subocârmuitorul de Găleşeşti, G. Balota, că-n afara de
Fierbinţi şi Osebiţi, „pe la celelalte sate, s-au flicut o plăcut! urmare, regularisându-să
mai toate casllle ce au cerut trebuinţă, dar, pânl acum, nu s-au putut ispllrăvi desilvârşit
decât satele: Suseni, Cacaleţii d! Sus, Popeşti şi câteva cătune dupll moşiile
proprietariceşti şi anume: cătunu Arghiropulo, cătunu Roteşti, Roteşti-Ticveni, clltunu
Aslavolu şi Bârlogu Băbeaştiului"337 •
Referitor la jalba a 12 moşneni din Milcoiu, subocârmuitorul Topologului, din
Şuiei, raportează, la 20 octombrie 1837, cil a mers personal la faţa locului şi a stabilit
„locul cel mai cu buni poziţie„. iar ei nărlviţi fiind, s-au tot arătat cu prelungiri de a
rlmânea tot pe lângil vechile lor lăcaşuri, în gluri şi râpi primejdioase". Rezoluţia
ocârmuitorului e de acord cu aplicarea poruncilor Stăpânirii, „însil să nu le tllmlceascl
spre paguba şi neodihna lăcuitorilor„. şi să-i scoată din găuri şi râpi, la poziţia buni,
însă tot pi a dumnealor st!pâniri, iar să nu-i dea clăcaşi pll moşia altor megiaşi... Şi,
338
mai vârtos„.să sll înţeleagă şi cu Cinstita Comisie [a] Obşteştii Catagrafii" •
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cu 106 case ale clăcaşilor din Căzăneşti, solicită D. T. L., ca toţi
fie aşezaţi la locul însemnat de el, nu alături de moşneni şi de apa
Topologului, care poate să le aduc!!. pagube. Departamentul şi Ocârmuirea poruncesc să
se analizeze la faţa locului şi să se decidă în raport cu situaţia ce se va constata acolo339 .
La 25 noiembrie, subocânnuitorul raponează că moşnenii din Deduleşti şi Milcoiu, ca
şi clăcaşii sunt de acord cu separarea satului de clăcaşi cu denumirea de Căzăneşti
Ioan

Vărzaru,

clăcaşii săi să

Vărzaru340.

În baza poruncii nr. 622/25 februarie 1838 a Departamentului Pricinilor din
Ocârmuirea porunceşte subocânnuirilor să grăbească terminarea aşezării
caselor la linie341 • Subocârmuitorii plăşilor Piteşti, Găleşeşti, Topolog, Loviştea şi Aref
răspund că se vor conforma342 •
La 11 martie 1838, locuitorii din satul Negraşi, plasa Găleşeşti, cer Ocârmuirii
să amâne aşezarea caselor la linie până ce vor reconstrui biserica ce le fusese dărâmată
de „cutremurul cel mare" 343 • OcArmuitorul I. Prijbeanu este de acord cu solicitarea344 •
La 5 aprilie 1838, Ocârmuirea scrie tuturor subocânnuirilor să nu mai
zorească pe moşneni „a-şi dărâma casele dupA ale lor proprietăţi şi pomosturi, supt
cuvânt că s-ar fi aflând cu depărtare de celelalte case ale satului aceluia şi, cu acest
chip, după ce îşi năpustesc pomosturile lor în alte înprejmuiri ce din vechime au, apoi
urmează nen!!.dăjduind a se vedea clăcaşi pă alte proprietăţi, faptă fllră nici o bună
chipzuire şi cu totul înpotriva bunei orânduieli şi a voinţei Înaltei Stăpâniri.
Aşadar, fiindcă cuvântul dă aşezarea caselor la linie„. nu însemnează alt decât
casăle fieşcăruie sat să fie, precât putinţa va sta, adunate a un loc şi numai acelea care
vor fi răspândite şi trebuinţa va cere negreşit a să strica şi a să aşeza la linie, iar cele
care sânt adunate ·1a un loc şi în bună stare, să rămâie neclintite, până când şi acelea,
ajungând în proastă stare, trebuinţa îi va sili a~şi face alte case. Pentru unii ca aceia,
Suptocârmuirea să fie cu toată îngrijirea ca să nu-i înmgăduiască a-şi clădi casele unde
ei vor voi, ci să le aşeze la linie„. moşnenii proprietari... să nu fie siliţi a să strămuta„.
pă alte proprietăţi străine, ci numai aceia care vor fi răspândiţi să fie siliţi a s!!. trage la
linie pă lângll dânşii, iar clăcaşilor ce vor fi răspândiţi, să-i aşeze negreşit la linie„.
În sflrşit, toate satele, atât cele după moşii megieşeşti, cât şi dup!!. cele
mănăstireşti şi boiereşti, să fie Suptocârmuirea cu toată îngrijirea„. priveghind a nu-şi
depărta după lângă cele neapărat trebuincioase ale lor, cum biserică, apă şi altele" 343 •
Teodor Nanoescu, magistratul oraşului Argeş, revine la cererile sale anterioare
de a se aduce la linie acei orăşeni ce locuiesc „în mijlocul p!!.durilor şi el livezilor de
făn, din a cărora pricină să aduc mari pagube celorlalţi orăşeni, atât cu stricăciunea ce
fac vitele lor prin semănături i fineţe, precum şi alte întâmplări de hoţii, căci dacă
aceşti lăcuitori du prin păduri s-ar fi adus la linie.„ nu s-ar fi făcut omorul acelui
Lăuntru,
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orlşan din anul trecut, în pădure, de către acei lllturaşi". Oc8rmuitorul stabileşte să se
grlbeascll „a aduce la îndeplinire, flrl întârziere, aşezarea caselor la linie a oraşului" 346 •
Moşnenii Mozăceni solicită D. T. L. să nu fie mutaţi din locurile lor, unde au
casele, livezile de pruni şi alte acareturi, pe lângă biserică, unn4nd ca şi cllcaşii lor sl
fie aşezaţi printre ei. Departamentul, găsind ci cererea nu este „abAtutl din duhul
poruncilor", dispune ca „adevăraţii proprietari să nu fie ei siliţi a sl strlmuta"347 •
17 locuitori din Adunaţii Negraşi reclamă pe Manolache, epistatul moşiei
crucerului Grigore Cantacuzino ci, pentru a nu fi mutaţi în noiembrie, i-au dat bani,
animale sau i-au flcut prestaţii în valoare de peste 356 de lei. La infonnarea flcutl de
suboc4rmuitorul G. Balotll, oc4rmuitorul I. PreJbeanu ordoni sa fie trimis la ocârmuire
pentru a plati ,jafurilre ce au &cut lllcuitorilor'' 48 •
La 20 mai 1838, „llcuitorii satului CadAIAcu Glogoveanului pă moşia
Glavacioc sud Argeş" solicit! Domnului să nu fie mutaţi de pe locurile lor la deplrtare
de două ceasuri şi sA nu fie scoşi „din pomosturile şi livezile i arlturile şi de unde ne
avem puţurile cu api şi de la biserici". În baza rezoluţiilor Stlp4nirii, oc4rmuitorul I.
Prijbianu porunceşte suboclnnuitorului de Gilleşeşti: „si-i aşAzi la linie pi toţi, lftngl
biserica satului, iar nu unde proprietarul cere a-i muta, cu depArtare dă dol ceasuri la
satul Fierbinţi, unde nici apă, nici biserică, nici Casl de Sfat n-au"349•
Satele de pe moşia Cotmenii: Uunele, BArbălani, Cuca, Săpunari, Morlreşti,
Baţcovul, Drlguţeşti şi Blllbllteşti cer Departamentului din Lăuntru sll fie lisaţi unde
s-au aşezat la linie, deoarece arendaşul moşiei vrea sll-i mute tn altl parte. În baza
dispoziţiilor superioare, Ocârmuirea porunceşte să se facă jeluitorilor „dreaptă
1ndestulare''330 •
În iunie-iulie 1838, existll un adevlrat rAzboi al hârtiilor intre Eforia Şcoalelor
Naţionale şi oc4nnuirea Argeşului, prima susţinând ca şi cltunul Glogoveanu sA fie
mutat lingi citunul Fierbinţi şi Ocârmuirea fiind de pArere să rămână pe vechiul
amplasament, 14ngă biserică. Pânll la unnă, la 25 iulie 1838, O. T. L. hotlrAşte: ci,
daci „llcuitorii ot satul Glogoveanul... nu să unesc cu dorinţa Cinstitei Eforii a
Şcoalelor de a sA strlmuta la satul Glavaciocu, nu vor fi siliţi a-şi pllrlsi lăcuinţele lor
cele vechi". În august, D. T. L„ probabil, în urma unor noi intervenţii, revine la
hotArirea anterioara, scriind Ocârmuirii de Argeş „să [se] strlduiascll cu dinadinsu a-i
1
face să inţeleagA ca să sll statorniceascll la locu cerut de cltre Cinstita Eforie'cJ' •
Clucerul C. Lerescu aratl ci, la Valea Rea, proprietatea sa, are c!ţiva clăcaşi,
„care-i sânt puşi linie, pll marginea drumului şi lingi sfinte biserici" Nu este de acord
352
cu mutarea lor, cu excepţia a doi fraţi, care trebuie sll vinil din deal, lângll biserică •
Mai mulţi locuitori, în numele satului Suseni, cer Ocânnuirii sA nu fie
strlmutaţi de pe proprietatea şi de pe pomosturile lor3~ 3 . La aceasta, Ocânnuirea
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porunceşte subocârmuitorului de Găleşeşti „să le aşeze casele la linie negreşit, acolo
unde s-au aflat şi până acum, hălăduind pă proprietatea lor, căci mai arătându-să cu
reclamaţie că mai cearcll asemenea supărări.„ apoi să vor lua mai de aproape măsuri şi
potrivite cu neînţelegerea dreptăţilor lăcuitorilor'' 354 •
La 24 iulie 1838, 17 locuitori din Adunaţii Negraşi dau înscris că au fost
despăgubiţi de către logoflltul Manolache, epistatul moşiei, de lucrurile şi banii luaţi
abuziv 355 .
.
Pandele Petre, arendaşul moşiei Poiana Lacului reclama Ocârmuirii pe
subocârmuitorul local că a permis la zece familii să se reîntoarcă la locurile
anterioarem.
la o nouă jalbă a clăcaşilor din Glogoveanu, D. T. L. porunceşte Ocârmuirii de
Argeş ca, „pe cea mai mare parte dintre jeluitori să-i aducă în presusvia [sediul] ei şi,
cu cele mai bune mijloace, domerindu-i şi dându-le să înţeleagă fericirea ce le
fllgăduieşte viitorimea dacă ei să vor muta la Glavaciocu, cum şi ajutoarele ce li să face
de proprietar, să se silească cu toate chipurile a-i îndupleca sli se mute negreşit şi„. le
va f!gădui şi un soroc mai îndelungat pentru liniere, fie măcar şi până în anul viitor'' 357 •
La 13 septembrie 1838, Ocârmuirea, în baza unei informări a Subocârmuirii de
Găleşeşti, că locuitorii din Glogoveanu s-au aşezat la linie, lângă biserică , în vechea
lor sălişte, şi lângă flntâni şi heleştee, solicită Marii Vomicii „a nu fi siliţi mai mult, în
vreme ce au apucat dă s-a regularisit la linie, acolo unde din vechime s-a pomenit
şăzători, căci rămânând a să rădica şi a trece acolo unde sânt ceruţi, apoi prăpădenia
agoniselilor lor le va fi prea apropiată". Ca răspuns, Departamentul ceartă şi ameninţă
pe ocârmuitorul de Argeş pentru nesupunere şi stăruie să sileascll pe clăcaşii Glllgoveni
să-i aşeze unde doreşte proprietarul. În această situaţie, se scrie Subocârmuirii să-i
aşeze „la locul unde le va fi însemnat de către epistatul acei moşii"m. Popa Ion sin
Marin din cătunul Glodoveanu şi cu alţi 30 de locuitori dau un înscris, la reşedinţa
judeţului, că, la primllvara anului 1839, „dupll sllvârşirea arăturilor pământurilor, să şi
începem a ne strămuta casile de unde acum să afli şi a le aşeza la locul hotărât de
Cinstita Eforie ii, până la sflrşitul lunii lui august din acel an să fim toţi strămutaţi şi
aşezaţi în linie" 59 .
Gheorghe Tatu, epistatul moşiei Cotmenei, reclamă ocârmuirii că locuitorii nu
s-au mutat la locurile stabilite, rămânând pe vechile lor locuri, la care Ocârmuirea
porunceşte ca, împreună cu delegatul năstavnicului Mănăstirii, subocârmuitorul să
360
stabilească locuitorii „să se aşeze cu casele lor la acel loc" •
La 11 noiembrie 1838, Mihalache Ghica, şeful D. T. L., dispune trimiterea
unui catastih „alcătuit în doă rigle, pentru toate satele, cu desluşire de numărul celor
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regularisite, cu arătare, la aceste din unn!, şi pricina pentru care s-au întArziat până
acum. Tot într-o vreme„. sll stăruiască„. asupra lăcuitoilor C!l în cursul emii următoare
să-şi facă toată pregătirea despre trebuincioasele materialuri, ca la viitorul martie să nu
le mai rlmânll pricinuire a nu-şi face şi clădirea încăperilor'' 361 •
Locuitorii de pe moşia Lipia a lui Ioniţă Budişteanu şi a lui Balota solicită
Domnitorului să li se acorde un loc mai la înălţime, mai apropiat de biserică şi de
pomosturile lor, citei unde au fost aşezaţi e loc mocirlos, „vine apa de ne înneacă în
casele noastre, încât şi o casă de ale noastre au luat-o apa de au înecat-o i un copil, ca
de zece ani, s-au înecat, încât şi noi, cu totul, ne-am speriat cil o sll ne ia şi pi noi apa să
ne pr!pădim. Şi vedem că şi pomosturile noastre, pruni i alţi pomi ce-i avem, i-au
umplut mărăcinii şi tuflii, fiind cu depărtare dă nu putem sll-i cAutăm" 362 • în baz.a
raportului Subocârmuirii Piteştilor, Ocârmuirea de Argeş, la 22 aprilie 1839,
convingându-se că arlltlrile jeluitorilor sunt adevărate, dispune „să să dea voie a să
muta la alt loc mai priincios sănătăţii lor'' 363 •
Ioan Bălcescu, subocârmuitorul de Olt este primul care rlspunde poruncii lui
Mihalache Ghica, la 14 februarie 1839, arlltând că toate „casele satelor aceştii plăşi sânt
toate regularisite la linie, după ştiinţa ce s-au luat prin raporturi încredinţlltoare de la
aleşii satelor, în urma primirii cărora, mergând şi însuşi suptocârmuitorul din sat în sat,
m-am îndestulat de adevăr, văzându-le bine regularisite şi întru tot asemlnat cu voinţa
Stăpânirii. O prea puţină cfttăţime de case ce să văd începute şi neisprAvite de lucru,
acum, cu prilejul primlverii... va lua şi acelea săvârşire" 364 •
Din cele înfliţişate până acum, se pot trage, cel puţin, câteva concluzii:
Ideia aşezării caselor la linie a precedat regulamentul Organic, care a preluat-o
ca o obligaţie a D. T. L.
Infllptuirea ei a avut două etape: prima, cuprinsă, aproximativ între anii 18321835, consta în aşezarea la linie doar a acelor case care se vor construi din nou, şi a
doua, între anii 1836-1839, avea ca obiectiv ca toate casele să fie aşez.ate la linie.
Realizarea acestei reglementări a întâmpinat poziţia clăcaşilor, a moşnenilor
şi, uneori, a proprietarilor (mănăstiri şi boieri), care a mers, de la proteste prin jalbe, la
subocânnuiri, Ocârmuirea de Argeş, V. M. şi Domn până la adevărate revolte, ca în
cazul sătenilor din satul Slobozia.
Cel puţin în prima fază a încercării de sistematizare, trebuie remarcata grija
Stăpânirii şi a Ocârmuirii ca să se foloseascll lămurirea necesităţii acţiunii, prin
mijloace blânde. Pe parcursul sistematizării, s-au fllcut numeroase abuzuri din partea:
aleşilor satelor, dorobanţilor, subocârmuitorilor, mumbaşirilor, proprietarilor şi
arendaşilor, care au folosit forţa şi, mai ales, bătaia. puţine abuzuri au fost pedepsite.
Ocârmuirea Argeş, de cele mai multe ori, a luat apărarea clăcaşilor şi
moşnenilor, obţinând şi înlesniri de la V. M., dar în cazul Glogovenilor de la
Glavacioc, împotriva convingerilor proprii, a trebuit să se conformeze dispoziţiilor
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contradictorii ale D. T. L. Se pare că apl\rarea clăcaşilor Glogoveni a dus la
ocânnuitorului de Argeş.
Stabilirea noilor locuri de amplasare trebuia flcută de subocânnuitor cu
proprietarul moşiei sau delegatul acestuia. De cele mai multe ori, moşnenii, în calitate
de proprietari, nu puteau fi mutaţi decât pe propriile lor averi. Argumentele cele mai
importante pentru menţinerea pe vechile amplasamente erau: vecinătatea bisericii,
existenţa surselor de apă pentru oameni şi vite, a pomosturilor pe care erau: pruni, alţi
pomi, vii şi grădini.
Întârzierea aşezării caselor la linie s-a datorat, atât opoziţiei unor moşneni ş
clăcaşi, cât şi unor boieri şi, mai ales mănăstiri, care cu foarte mare greutate au acceptat
să ofere clăcaşilor materialul lemnos necesar mutl\rii caselor la linie.
Documentele comentate mai sus aduc o contribuţie însemnata la explicarea
evoluţiei aşezărilor rurale în secolul al XIX-iea şi la cunoaşterea denumirilor şi
materialelor necesare construirii caselor şi gospodăriilor ţărăneşti.
îndepărtarea
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNlcARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

DOUĂ DIPLOME ACORDATE DE DOMNITORUL ALEXANDRU

DIMITRIE GHICA LUI ION C. BRĂTIANU
SPIRIDON CRISTOCEA •
Colecţia Muzeului Judeţean Argeş s-a îmbogăţit în anul 1994 cu douA
diplome' pe care domnitorul Alexandru Ghica le-a acordat lui Ioan Brătianu. Prin
prima diplomă (Fig. 1), datAnd din 8 aprilie 1839, domnitorul face cunoscut că a înllţat,
la I I aprilie 1831, pe Ioan Brătianu la rangul de praporcic, iar prin a doua (Fig. 2), din
6 septembrie 1842, tl îm~lţl la rangul de serdar. Ioan Brătianu, cel căruia i-au fost
acordate diplomele, este tllrA îndoialli viitorul mare om politic Ion C. Brătianu. Născut
la 2 iunie 1821, la Piteşti, Ion Brătianu, dupll ce a învăţat carte în casa pArinteascll, a
fost între 1833 şi 183S elţwl lui Nicolae Simonide la Şcoala Naţionali din Piteşti, iar
în 1835 a intrat în armat! fiind „încoT!rat la iunklri la Bucureşti şi pe unnli la
Zimnicea în regimentul fratelui Teodor'' . Deşi nu-i plăcea cariera armelor, după cum
ne relateazl tot sora sa Sabina, Ion BrAtianu, intrat în armata, s-a remarcat prin
activitatea depusa, astfel ci la 3 aprilie 1838 dobândea gradul de praporcic.

8 aprUie 1BJ9. Buc11rqtl.
Domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica
Brdtianu.

înalţă

la rangul de praporcic pe Ioan

Noi, Alecsandru Dimitrie ·Ghica voevod, cu mila lui Dumnezeu domn fi
stlpânitor a toatl Ţara RomAneascl. Ştiut şi ctmoscut sa fie la fiecare cA pl Ioan
Brltiianul, înnălţatu în rang de praporcic al oştirii rumâneşti la anul una mie opt sute
treiz.eci şi unul3, luna aprilie, în unspreztee zile, bine voind poruncim tuturor supuşilor
noştri să cunoască şi să cmsteascl pll Ioan Brltiianu ca praporcic al nostru. Nldljduim
ci în acest rang numitu onor ofiţer sa va purta cu credinţă şi activitate precum sil cuvine
unui bun şi credincios ofiţer.

.

.

MU7.CUI Judeţean Argeş.
Diplomele au fost achizilionatc prin actul de vAnzare..cumparare din 2 septembrie 1994 de la Maria Cristea
din Brldulcţ, jud. Argeş. Brlduletul este denumirea actuali a vechiului sal Brlticni, locul de origine al
familiei Brttianu.
2
Sabina Cantacuzino, Din viaţa faml//el l. C. BrdlianM 1821-1891, cditia a li-a, Editura „Universul",
Bucureşti, 1934, p. 13.
' Anul este greşit, pentru ci Ion Brltianu a intrat in armata ln 183 S şi nu ln 1831.
1
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Fig. 2. 6 skptembrie 1842. Alexandru Ghica înalţă pe Ioan Brătianu la rangul de serdar
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Spre încredinţare Noi am iscălit aceasta şi am poruncit ştabului nostru a o
cu domneasca noastră pecetie.
S-au dat în oraşul Bucureşti, la anul una mie opt sute treizeci şi noă, luna
aprilie, în opt zile.
Alecsandru Ghica <m. p>.
La ştabul înălţimei sale. S-au trecut la condică subt. n. 215.
Ajutorul şefului oştire ............4•
<Pe verso>: S-au trecut în condica Secretariatului statului subt. no. 284.
4
Seful Secţii .„ ........ •
<Pe recto, cu alfabet latin, în colţul din stânga, jos>: I. Andreescu 5 II 918.
întări

Muzeul Judeţean Argeş, nr. inv. 6115 - Registrul de istorie modernă şi contemporană.
Original pergament (46 mm x 35 mm), scris în limba română cu alfabet chirilic.

2
6 septembrie 1841. Bucureşti.
Domnitoru/ Alexandru Dimitrie Ghica
serdar.

înalţă

pe Ioan

Brătianu

la rangul de

Noi, Alecsandru Dimitrie Ghica voevod, cu mila lui Dumnezeu domn şi
stăpânitoriu a toată Ţara Românească. Ştiut şi cunoscut să fie la fiecare că, luând

domnia mea în băgare de seamă slujbele ce au săvârşit fostul praporcicu Ioan Brătianu,
potrivit cu artic. VI din Legiuirea rangurilor, am binevoit şi l-am înălţat în rang de
sărdar la şase zile, a lunii lui septemvrie, din anul una mie opt sute patruzeci şi doi, cu
care rang s-au trecut şi în Arhondologie.
Dr~pt aceia, spre a fi ştiut şi cunoscut la toţi de obşte subt numirea acestui
rang, i s-au dat această a noastră domnească Diplomă încredinţată cu a noastră mare
pecete şi iscălitură în oraşul Bucureşti, scaunul domnii mele, la anul de la mântuirea
lumei, 1842 septemvrie în 6.
Alecsandru Ghica <m. p.>
Secretarul statului ...... „.„.„„ •.'.
S-au trecut în condica Secretariatului statului subt. no. 144 l. Şeful Secţii
P. Poenaru < m. p.>.
Muzeul Judeţean Argeş, nr. inv. 6116 - Registrul de istorie moderni şi contemporani.
Original pergament (53,5 mm x 38, 5 mm}, scris în limba română cu alfabet chirilic.
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Ilizibil.

s Indescifrabil.
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MUZEUL JUDţŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

IDEILE LUI ION C. BRĂTIANU PRIVITOARE LA
DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A ROMÂNIEI, EXPRlMATE
ÎN ANII OPOZIŢIEI PARLAMENTARE (1871-1876)
DRAGOŞ CHISTOL
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Secolul al XIX-iea reprezintll un efort al românilor în sensul dezvoltării unor
modele social-economice şi politice similare celor din Occident. Este mai ales un efort
din partea elitei, indiferent de culoarea politică, de a racorda România la pulsul vieţii
europene. Căile de a găsi o soluţie viabilă care să propulseze ţara noastră în rândul
statelor prospere tin doar de diferenţele ideologice dintre partide, dar, în general,
intenţia guvernanţilor a fost generoasă şi s-a materializat într-o serie de incontestabile
reuşite.

în ceea ce priveşte dezvoltarea social-economicit, părerile au fost împărţite şi
au mers de la a afinna păstrarea caracterului agrar al economiei româneşti (opinia
conservatorilor), până la a cere industrializarea ei forţată pentru a transforma România
dintr-un importator într-un exportator de produse manufacturate (opinia liberalilor
radicali).
Ceea ce au recunoscut cu toţii a fost faptul cil România este o ţară agrară care
îşi realizează veniturile din această aproape exclusivă ramură economică. Conservatorii
vedeau în agricultură unica ramură productivă viabilă a ţării, atât pentru prezent, cât şi
pentru viitor. Era nevoie, considerau ei, de o exploatare raţională a pământului, de o
îmbunătăţire a rasei animalelor, de introducerea maşinilor şi instrumentelor de muncă
mecanice, de crearea unor căi de comunicaţii şi mijloace de transport, de înfiinţarea
unor credite agricole şi a unor case de economii pentru agricultori, fliră toate acestea
fiind de neconceput o agricultură românească modernă'. Fiind la guv.ernare, între 18711876, conservatorii au conceput un set de măsuri legislative care să impulsioneze
dezvoltarea agriculturii româneşti. De exemplu, în 1872, au elaborat „Legea învoielilor
agricole", o lege care oferea posibilitatea dobândirii concursului administraţiei publice
locale în executarea tocmelilor agricole încheiate între proprietari sau arendaşi, pe de o
2
parte, şi ţărani, pe de altă parte • Intenţia era aceea de a garanta executarea clauzelor
stipulate în contractele de muncă agricolă încheiate între cele două părţi. Teoretic,
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ideea era bună pentru că nu mai lăsa loc unor pierderi în producţia agricolă ca urmare a
neîndeplinirii sarcinilor de către ţărani, dar, în practică, ea a generat şi abuzuri din
partea autorităţii publice locale.
Firesc, atât dezbaterile pe marginea promulgării acestor legi, cât şi efectele
negative puse în evidenţă în aplicarea lor, au fost speculate de adversarii politici, mai
ales de Ion C. Brătianu şi liberalii radicali. De exemplu, „Legea învoielilor agricole"
era declarată „barbară şi feudală" 3 şi a avut drept rezultat „sugrumarea şi împilarea
4
ţăranului" , „supunerea sa constrângerilor corporale"s.
Mai mult, corupţia şi abuzurile celor din administraţia publică locală6 , dublate
7
de o fiscalitate excesivă , au generat o acută nevoie de bani în mediul rural8. Pentru a
face faţă sarcinilor fiscale ţăranii sunt nevoiţi să apeleze la împrwnuturile cămătăreşti
9
ale căror dobânzi nu sunt „de 20, 30 sau 50%, ci chiar de 200 sau 300% anual" , fapt
care-i determină pe ţArani să-şi vândă munca pe mai mulţi ani şi să sărăcească şi mai
mult 10 •
Care sunt soluţiile oferite de Brătianu pentru ameliorarea stării ţăranilor? În
11
primul rând consideră absolut necesar abrogarea „Legii învoielilor agricole" , care a
oferit ocazia unor funcţionari locali să comită o serie de abuzuri, ba mai mult, au
încălcat principiile Constituţiei care prevăd dreptul cetăţeanului la împotrivire în cazul
în care este supus presiunii psihice sau fizice din partea autorităţii administrative 12 . De
asemenea, pentru ca satele să nu mai fie „cufundate în întunericul ignoranţei" 1 ),
14
Brătianu consideră esenţială dezvoltarea unei reţele de şcoli în mediul rural • „Fără
instrucţiunea publică, aprecia el, nu putea fi vorba de libertate şi ordine atâta vreme cât
populaţia rurală este privită doar ca o masă de manevră pe timpul campaniilor
electorale". Era nevoie, deci, de emanciparea şi transformarea ţăranului în ştiutor de
carte, cu atât mai mult cu cât de introducerea votului universal urmau să beneficieze
doar cei alfabetizaţi 15 .
Prosperitatea materiali a tiranilor mai era legată şi de aplicarea celor două legi
din 1864 şi 1868 care prevedeau împroprietărirea însurăţeilor şi respectiv vânzarea
16
către mahalagii agricoli a unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea statului , pentru
a se dezvolta astfel o mică gospodărie agricolă ţărănească. O ţară este bogată dacă
locuitorii ei sunt bogaţi, iar cum majoritatea populaţiei trăia în mediul rural, rezultă
deci că era necesară asigurarea prosperităţii materiale a ţăranilor.

1
Ibidem, p. 224.
' „Alegătorul liber", I, 187 5, nr. 74 din 1 august, p. I.
i „AlcgAtorul liber", I, 1875, nr. 113 din 31 octombrie, p. I.
• „Alegatorul liber". I, 1875, nr. 49 din 4 iunie, p I.
'„Romlnul", XVI, 1872, S-6 septembrie, p. 765.
"„Romanul", XVIII, 1874, 21-22 decembrie, p. 1100.
'' „Ah:gălOrul liber", I. 1875, nr. 74 din I august, p. I.
'" „Românul", XVIII, 1874, 17 ianuarie, p. 42.
11
,.Alegătorul liber". I, 1875, nr. 49 din 4 iunie, p. 2.
11
„Alegălorul liber", I, 187 5, nr. 74 din I august, p. I.
11
· „Aleglltorul liber", I, 1875, nr. 113 din 31 octombrie, p. I.
''Ibidem.
"„Alegătorul liber", 11, 1876, nr. 192 din 26 mai, p. I.
"' „Alegătorul liber", I, 1875, nr. 49 din 4 iunie, p. 2.

https://biblioteca-digitala.ro

l~EILE LUI ION C. BRĂTIANU

iN ANII OPOZIŢIEI PARLAMENTARE (1871-1876)

309

Dezvoltarea unei agriculturi moderne în România nu depindea însă numai de
IArani. O foarte mare parte a pământurilor agricole din ţară aparţineau marilor
proprietari. Şi unii, şi alţii, pentru a determina creşterea producţiei aveau nevoie de
capital pentru achiziţionarea de utilaje agricole; însă banii lipseau' . Venind în sprijinul
producătorilor agricoli, pentru a le pune acestora la dispoziţie sumele de bani necesare
modemizArii agriculturii, Ion C. Brătianu propune înfiinţarea unei societăţi de credit
fonciar 18 care să asigure acestor producători surse de finanţare cu dobândă redusă, de
19
0,5-3% anual • Agricultura românească, beneficiind de acest sprijin, va produce astfel
mai mult, mai bun şi mai ieftin, făcând concurenţă cu succes produselor străine de
import, iar în acelaşi timp va asigura creşterea nivelului de trai în mediul rural. Creditul
funciar rural trebuia creat nu cu capital străin, ci cu cel autohton, rezultat din asocierea
marilor proprietari agricoli din România20 . „Creditul rural, cerea el într-o scrisoare
deschisă adresata ministrului de finanţe, Petre Mavrogheni, trebuie să rămână în
mâinile noastre pe11tru ca, cu puternicele mijloace ce ne vom procura, să putem lupta cu
succes [.„] să asigurăm românilor pământul românesc·.i•.
În epocă mulţi proprietari îşi arendau domeniile pentru a obţine un venit sigur
şi confortabil, deoarece administrându-şi direct terenul agricol nu obţineau rezultate şi
beneficii satisflcătoare, ori erau puşi chiar în situaţia de a apela la împrumuturi
cămătăreşti. Menirea unui credit agricol era tocmai aceea de a oferi împrumuturi
proprietarilor pentru a-şi putea redresa şi rentabiliza activitatea pe domeniu, pentru ca
astfel, aceştia să nu mai apeleze la sistemul arendăşiei sau la împrumuturile
cămătarilor. Creditele obtinute puteau fi rambursate peste o perioadă de timp mai mare
(4-5 ani), fiind folosite la investiţii şi amelior!ri, ori rambursate în termen scurt, fiind
folosite pentru exploatarea agricolă de la o recoltă la alta22 .
Nu era vorba de a se întemeia o casă de împrumuturi în numerar, ci de a se
crea o asociaţie a marilor proprietari de garantare a solvabilităţii unor credite obţinute
de la bancherii români. Spre a împrumuta o sumă de bani solicitantul trebuia, în
prealabil, să depună o ipotecă ·de o valoare dublă faţA de suma cerută, după care
societatea de credit funciar, neavând capital·în numerar, îi dădea o recomandare scrisă
(„inscripţiune ipotecara."), care era scontata. de bănci sau de oricare alt posesor de
capital. „Inscripţiunea ipotecară" era garantată atât de if:oteca depusă de cel
împrumutat, cât şi de capitalul funciar al proprietarilor acţionari 3 •
Dezvoltarea unei agriculturi româneşti, care să beneficieze de credite din
interiorul ţării, pentru a nu mai apela la capitalurile externe care ar fi înstrăinat
pământul proprietarilor români, a constituit o motivaţie puternică pentru Ion C.
Brătianu de a participa ca membru fondator în toamna anului 1872 şi în anul următor la
înfiinţarea Creditului Funciar Rural Român24 • În acelaşi timp, Brătianu este nu numai
teoreticianul măsurilor menite să emancipeze lumea rural! românească, ci şi cel care,
17

,,Alegltorul liber",
Ibidem.
•• „Romanul", XVII,
111
„Românul", XVII,
11
Ibidem.
11
Ibidem.
11
"Românul", XVII,
1
' Ibidem.

I, 1875, nr. I din 23 ianuarie, p. 2.
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1873, 22 ianuarie, p. 83.
1873. 7 februarie, p. 116.
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pe domeniul său de la Florica, îşi instituie un sistem de relaţii cu localnicii reciproc
avantajos. El însuşi, ca proprietar de pământ, şi-a transfonnat moşia într-o fermll
agricolă, produsele realizate aici, de altfel de foarte bună calitate, fiind comercializate
pe pieţele bucureştene. Este modelul de proprietar de fământ pe care fratele sllu,
Dimitrie, îl recomanda tuturor marilor proprietari din ţară 2 •
Totodată concepţia liberal-radicalilor şi a lui Ion C. Brătianu cu privire la
dezvoltarea economică de viitor a României avea în vedere crearea unei solide industrii
naţionale. Statele occidentale industrializate precum Anglia şi Franţa, reprezentau
pentru Brătianu modelul economic pe care România este capabilă sll-1 imite şi să-l
dezvolte cu capitaluri autohtone 26 • Brătianu considera că România avea nevoie în
primul rând de o industrie care să ofere agriculturii întregul necesar de maşini agricole,
pentru a nu mai apela la importuri, şi totodată de o industrie care să prelucreze
produsele acesteia. Industria şi agricultura apar ca două ramuri economice care se
găsesc în interdependenţă, dezvoltarea uneia atrăgând după sine şi dezvoltarea
celeilalte. Prelucrarea în ţară a produselor agricole şi a resurselor solului şi subsolului şi
comercializarea acestora pe pieţele externe, ar fi transfonnat România dintr-un
exportator de produse brute într-unul de produse finite şi s-ar fi adus astfel în ţară
importante resurse financiare 27 • Se puteau dezvolta cu succes întreprinderi industriale,
precum: fabrici de zahăr, de hârtie, de sticlă, de ceramică, de postav, de prelucrare a
pieilor, în general industrie alimentară şi uşoară28 •
Dar pentru a se naşte o astfel de industrie era nevoie de crearea unor condiţii
favorabile şi una din acestea o reprezenta „instrucţiunea publici în domeniul
29
economic" • România avea nevoie de economişti adevăraţi, de profesionişti, pentru ca
rara să nu-şi mai risipească puţinele resurse financiare pe care le avea în încercAri
eşuate. Făcându-şi o „mea culpa" şi recunoscând că procesul de transformare
economică a tarii a avut şi efecte negative datorită amatorismului său şi al celor care au
gestionat finanţele, Brătianu declara că „de-acum înainte nu vom mai avea scuza de a
ne înşela în chestiuni economice, cAci biata ţară s-a stors plătind ucenicia noastră şi
experienţele ce le-am făcut pe spinarea ei" 30 . Ţările din apusul Europei îşi datorează
ascendentul economic nu numai resurselor materiale pe care le-au avut şi le au în ţari! şi
în colonii, dar şi datorită bunilor economişti care au ştiut să investească şi sA
administreze capitalurile acolo unde ele aduceau profit. Cu atât mai puţin România, o
tarii bogată în resurse materiale, dar săracii în resurse financiare, îşi mai poate permite
pe viitor să rateze şansa dezvolt!rii sale economice în plan industrial.
Pentru a lua naştere o astfel de industrie era nevoie de sprijinul statului, de
limitarea din partea acestuia a pătrunderii capitalurilor străine în ţară31 . Fiind adeptul
protecţionismului economic, Ion C. Britianu se declara împotriva semnării oricAror
convenţii comerciale cu alte state industrializate motivAnd cA ele dezavantajau
economia românească. Astfe~ în iunie 1875, el se pronunţ! categoric împotriva
""RomAnul", XV, 1871, 25-26 decembrie, p. 1124.
zr',,Rom4nul", XVII, 1873, 7 februarie, p. 116.
17
„Romanul", XIX, 1875. 24 decembrie, p. 1124.
2
' Apostol Stan, op. cit„ p. 246.
"„RumAnul", XVII, I 873, 7 ti:bruarie, p. 116.
in Ibidem.
11
„Munilorul Oficial", nr. I 54 din 16/28 iulie 1875, p. 3492-3494.
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încheierii convenţiei comerciale cu Austro-Ungaria motivând el produsele acesteia,
industriale ori agricole, datorită costurilor reduse de producţie sunt superioare celor
româneşti prin calitate şi preţ. Mai mult, Austro-Ungaria beneficiază de efectele
pozitive pe care le implici existenta unor societăţi de credit industrial şi agricol care
acordă producătorilor din imperiu împrumuturi cu dobândă redusă, de doar 2-3%
anual 32 • Austro-Ungaria, fiind o mare producătoare şi exportatoare, piaţa internă fiind
deja saturată de propriile-i produse industriale şi agricole, nu va mai avea nevoie de
cele româneşti, mai scumpe şi mai slabe calitativ. Ca atare, România se va afla în
postura de a deveni o simplă piaţă ele desfacere33 .
Dezvoltarea economiei româneşti, a agriculturii şi industriei, era văzută de
Brătianu doar în condiţiile creării unei reţele de căi de transport. Lipsa mijloacelor de
transport, a unei reţele feroviare în special, fllcea ca produsele şi comerţul nostru să fie
mai scumpe, fapt care nu lăsa loc competitivităţii cu produsele străine34 . Crearea unor
trasee feroviare trebuia să aibă în vedere în primul rând unirea celor mai importante
centre sau zone economice ale ţării, să înlesnească şi să accelereze circulaţia bunurilor
şi a oamenilor, realizându-se pe această cale o importantă economie de timp, efort şi
bani35 . În acelaşi timp, realizând o reţea de căi ferate care să facă joncţiune cu cele
austriece şi otomane, România avea şansa de a deveni o zonă de tranzit comercial între
Occident şi Orient3 6 • Acest fapt avea o dublă semnificaţie: pe de o parte, România
realiza importante câştiguri fmanciare, iar pe de altă parte, şi acesta era aspectul cel mai
important, ţara noastră intra într-un circuit economic european şi mondial în care
motorul dezvoltării era Europa Occidentală. După o colaborare mai mult sau mai puţin
fericită cu diferite companii de peste hotare, dar mergând totodată pe ideea realizărilor
economice interne doar cu forţe proprii, Ion C. Brătianu consideră necesară
concesionarea construirii reţelei de căi ferate din ţară capitalurilor autohtone 37 . El
însuşi, proprietar de pământ, cu capital disponibil şi spirit întreprinzător, participă ca
membru fondator la constituirea unei companii române de construcţie şi exploatare căi
ferate, alAturi de alte personalităţi politice ale timpului: D. Brătianu, I. Cantacuzino,
A.G. Golescu, N. Golescu, O.A. Sturdza şi alţii 38 •
Preocupările lui Ion C. Brătianu privitoare la dezvoltarea economiei româneşti
erau dublate de dorinţa acestuia de a pune bazele unei bănci naţionale. Intenţiile sale şi
ale altor oameni politici ai timpului de a fonda o astfel de bancă în perioada anterioară
câştigării independenţei nationale nu s-au materializat datorită condiţiilor interne şi
externe, dar discuţiile de acum s-au dovedit utile pentru mai târziu când, în 1880, a fost
fondată Banca Naţională a României.
Astfel, în opinia lui Brătianu, expusă cu ocazia unei conferinţe pe teme
economice ţinută la Ateneul Român, la 21 ianuarie 1873 39 („Chestiunile economice în
România. Creditul Funciar şi Banca de Scont şi Circulaţiune"), întocmai ca şi Creditul
31
33

1

•
1
'
l<l
17

„Monitorul Oficial'', nr. 155 din 17129 iuite 1875, p. 3510.
Ibidem, p. 3511.
„Romllnul", XVII, 1873, 3 mai, p. 388.
Ibidem.
lbidem.

„Romllnul", XIX, 1875, 23 iulie, p. 679.
,,Alcgatorul liber'', I, 1875, nr. 44 din 21 mai, p. 2.
w „Românul", XVII, 1873, 22 ianuarie, p. 82.
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Funciar Rural, Banca Naţională a României trebuia întemeiată numai cu capital
autohton. De ce era necesar acest lucru? Datorită faptului că străinii, posesori de capital
ce ar putea fonda o astfel de bancă în România, „pot folosi finanţele statului Român în
folos propriu"40 şi în acelaşi timp „finanţele statului român ar depinde de toate
fluctuaţiile ce se vor întâmpla în Europa: crize monetare, crize financiare, crize
comerciale, industriale şi politice"41 •
Capitalul necesar înfiinţArii unei bănci de credit şi circulaţie trebuie să provin!
numai de la persoane fizice române care posedă sume de bani şi sunt dispuse să devin!
acţionari. Rolul acţionarilor şi al băncii este sll construiască un mecanism economic
care să pună în circulaţie capitalurile României, dar în acelaşi timp sll le atragă şi pe
cele străine42 •
Beneficiind de un sistem bancar propriu, de o agricultură şi o industrie
naţională solidă, protejată de stat prin măsuri care să limiteze accesul capitalurilor
străine, de o retea de transport feroviar, România ar fi capabilă, în concepţia lui Ion C.
Brătianu, să recupereze „întârzierea noastră de secole ce ne desparte de societăţile
occidentale"43 •

"'Ibidem.
" Ibidem, p. 84.
u „Românul", XVII, 1873, IO februarie, p. 127.

"Ibidem.
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DESPRE PRIZcpNIERIJ PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL ACTIVI~ATEA

SERVICIULUI STATISTIC
Df MINISTERUL DE RĂZBOI
IULIAN BOŢOGHINĂ •

Secolul n·ecut a tpst marcat de cele două conflicte mondiale, anii postbelici
fiind marcaţi de radicale njiodificări geo-politice. Astfel dup!l primul război pe ruinele
imperiilor multinaţionale Şi-au afirmat identitatea statele naţionale, totodatA a fost
consacrat primul stat bol~evic, care după cel de-al doilea război mondial avea să
domine o bună parte a lumii ceea ce a determinat polarizarea ideologică cu consecinţa
sa „R!zboiul rece". România, factor activ în ambele restructurlri geo-politice, este
exemplu elocvent. I Decefubrie 1918 este ziua în care România a des!lv8rşit procesul
de formare a statului naţidnal, idealul de veacuri al naţiunii române. Obiectiv realizat
însă cu jertfe pe măsura măreţiei sale, cll.ci entuziasmul naţiomtl nu a putut compensa
lipsa unei temeinice pregll.t!iri militare, astfel că şocul anilor de război a fost neînchipuit
de mare, astfel că, dramat,ica realitate de pe front şi din spatele lui a marcat profund
mentalul societătii române.ti postbelice, deoarece indiferent de scopurile şi obiectivele
care le-au determinat, războaieje au adus înainte de toate durere şi suferinţă, într-un
cuvânt, alienarea fiinţei mriane.
Drama prizonierilor de război constituie un exemplu elocvent în acest sens.
·
După Marea Unire guvernele de la Bucureşti au fost puse în situaţia de a se ocupa nu
numai de militarii români prizonieri la inamici ci şi de „noii cetăţeni", locuitori ai
provinciilor reunite, indi~rent de naţionalitate. Aceştia militari ai fostelor armate
austro-ungare sau ţariste drau prizonieri fle la aliaţii sau foştii aliaţi ai României fie la
inamicii ei. (Amintim aici ipe cei din Italia, Rusia, Franţa, basarabenii din Germania şi
Turcia etc.). Nu mai puţin grea se prezenta situaţia militarilor români prizonieri în
Germania, Ungaria, Bulg~ria, Turcia etc. După 1918 chiar daci războiul se sfârşise
societatea românească coptinua să fie răscolită de frământările sale. Toată această
situatie nu poate fi înţeldasă la adevărata sa dimensiune dac! nu se are în vedere
schimbările produse în ~ocietatea românească. Aceasta poate cil este una dintre
explicaţiile sensibilităţii societăţii româneşti vis-a-vis de chestiunea prizonierilor de
război. Prin documentele ~edite pe care le vom supune atenţiei dumneavoastră, dorim
să reliefllm modul în care fost abordatA problema acestor marginalizaţi 1•

a
I

'Centrul de Cercetare şi Pllstrareia Arhivelor Militare Istorice „General Radu Rosetti" Piteşti.
1
Arhivele Militare RomAne, FonCI, Ministerul de Rlzboi, Serviciul Statistic, dosar, 433, f. 34-112.
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Începftnd războiul, prin Înaltul Decret Regal nr. 2793 din 14 august 1916 şi
Jurnalul Consiliului de Miniştrii No. 1786 din 14 august 1916, se instituie pe lângll
Direcţia Statistici din Ministerul de Război două comisii, care să se ocupe de prizonierii
de război şi de internaţii civili. Din prima comisie fllceau parte: G. N. Bagdat, primul
preşedinte al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca preşedinte, sublocotenent G. D.
Creangll, profesor universitar, fost secretar general al Ministerului de Industrie şi
Comerţ, Lascăr Catargiu, fost deputat şi senator, ca membrii, cu atribuţiunea de a
soluţiona toate chestiunile referitoare la prizonierii de război. A doua comisie formatA
din: J. Carabatescu, preşedintele Consiliului Superior al Agriculturii, ca preşedinte,
Dr. Gr. Antipa, membru al Academiei Române, inspector gl':neral al Ministerului de
Domenii, secretarul general al Ministerului de Intern, directorul general al Siguranţei
Generale a Statului, ca membrii, cu atribuţiunea de a soluţiona toate chestiunile
privitoare la supuşii strllini internaţi. Colonelul Mironescu din Marele Stat Major fllcea
parte din ambele comisii. Hotărârile acestor comisii se executau prin Direcţia Statistici.
Intr-o serie de şedinţe, aceste comisii au stabilit normele de conducere ale centrelor de
internare pentru internaţii civili şi lagărele de prizonieri.
În acelaşi timp pe lângă Direcţia Statisticii a luat fiinţll un serviciu de
prizonieri şi intemaţi civili precum şi wi birou de informaţii şi ajutorare a prizonierilor
români de război, care, cu timpul s-a transformat în serviciu, acest birou a fost înfiinţat
cu scop de a face legătură între organele din ţară şi cele străine neutre. Din documentele
şi actele aflate în arhiva Ministerului de Război reiese că acest birou în decursul anului
1916 a primit 30.000 informaţii şi corespondenţii personală a prizonierilor români prin
Crucea Roşie Internaţională, pe care la rândul său Ie-a transmis familiilor prizonierilor,
în scop de a le putea veni în ajutor. Aceste informaţii se comunicau prin corespondenţă
poştală. Tot prin acest birou se comunica familiilor celor răniţi sau morţi pe fro!ll,
informaţii culese prin biroul pierderilor ce funcţiona la Marele Cartier General. Aceste
comunicări prezentau o deosebită importanţi deoarece listele de pierderi publicate de
Marele Cartier General de foarte multe ori nu ajungeau pânl1 în colţurile cele mai
depărtate ale ţării şi foarte multe familii aflau de moartea celor plecaţi în război numai
din comunicările ftlcute de acest birou.
La începutul campaniei 1916/1918, odată cu centrele de internaţi civili, au luat
fiinţll şi lagărele de prizonieri. Lagărele de prizonieri au fost în prima parte a campaniei
în Tecuci, Bârlad, Galaţi, Şipote, Işalniţa, Vaslui.
La data 30 septembrie 1916 s-a prezentat M. S. Regelui Ferdinand I situaţia
prizonierilor inamici capturaţi în lupte de armata noastră, pe care o prezentl1m în
tabelele următoare: în anul pe lângl1 Direcţia Statisticii funcţiona un serviciu al
prizonierilor de război şi internaţilor civili, având organizate trei birouri cu unnlitoarele
atribuţiuni: Biroul prizonierilor de război, Biroul internaţilor, Biroul cenzurii,
corespondenţei prizonierilor şi internaţilor. Personalul era compus din: şeful
serviciului, un ofiţer superior activ şi funcţionari şi grade inferioare.
Lucrările executate în cursul anului 1917 au avut ca prioritate obţinerea datelor
privind pierderile pe front, la prizonierii români şi la cei morţi în prizonierat. Astfel,
după cum am arlltat mai sus, la M. C. General luase fiinţă un birou al pierderilor.
Rapoartele pierderilor suferite de trupii pe front erau primite la M. C. G., care la rândul
său le trimitea Direcţiei Statisticii. Întrucât de pe aceste liste nu se puteau da informaţii
celor interesaţi, s-a simţit nevoia fişierului. Listele primite se numerotau şi se făceau
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dosare în ordinea sosirii, iar după ele s-au întocmit fişe individuale, astfel a luat fiinţă
fişierului M. C. G. care tjuprindea toate pierderile suferite pe front şi pe categorii:
morţi, răniţi, dispăruţi. La: sfârşitul anului 1917 fişierul pierderilor pe front, întocmit
alfabetic, cuprindea I6o.oqo fişe şi a dat posibilitate direcţiei să furnizeze informaţii în
cel mai scurt timp celor1 interesaţi. În cursul anului s-au dat 105.000 informaţii.
Concomitent cu listele primite de la biroul pierderilor M. C. G. se primeau liste de
pierderi şi direct de la corpurile de trupi, servicii şi spitale, ceia ce făcea ca fişierul de
pierderi pe front să cuprindă aproape dublu numărul real al pierderilor suferite de
armata noastră. Aceasta, pe deoparte îngreuna considerabil lucrarea întocmirii fişelor,
iar pe de altă parte făcea aproape imposibile situaţiile statistice care trebuiau puse la
dispoziţia organelor de cohducere ale annatei. Acest fenomen, după cum vom vedea,
poate fi pus pe totala lipsă ~e instrucţiuni şi directive pregătite din timp de pace.
În ceea ce priveşt(f felul cum erau întocmite listele, în majoritate lipsite de date
de stare civilă şi militară, darea informaţiilor de pe ele era aproape imposibilă.
În cursul anului ~u început să sosească din ţările inamice prin intermediul
Crucii Roşii Internaţionale de la Geneva liste de prizonieri, liste de morţi şi
corespondenţă de la prizonieri.
Listele de prizonieri cuprindeau numele a 104.118 ostaşi, repartizaţi astfel:
62.475 din Germania, 26.027 din Austro-Ungaria, 10.411 din Bulgaria şi 5.205 din
Turcia. Aceste liste în f~nna în care erau alcătuite sumar şi nesistematizate, era
imposibil a fi utilizate. De aici s-a simţit nevoia de a le sistematiza şi pune în stare să
servească la darea informaţiilor asupra pierderilor.
În acest scop, listele s-au cusut în dosare în ordinea primirii lor pe ţări de
prizonierat şi lagăre de int~mare, s-au '!umerotat şi apoi pentru a uşura căutarea în ele,
s-a procedat la întocmirea fişierelor. In cursul acestui an s-au întocmit fişe pentru
104.118 prizonieri. Cu aj\.itorul acestor fişe s-au dat 28.000 informaţii corpurilor de
trupă, serviciilor şi familiilor prizonierilor. lnfonnaţiile se dădeau după cerere sau din
oficiu. Începând chiar ditj acest an până în anul 1921 inclusiv listele de prizonieri
cuprindeau aproape impăţrit numărul real al prizonierilor, de oarece pentru unul şi
acelaşi prizonier veneal.j comunicări de la diferite autorităţi (Crucea Roşie
Internaţională, ţări de priz~nierat, comisii de repatriere etc.). Acest fenomen se atribuie
faptului că un prizonier fiihd purtat în câte trei şi patru lagăre, figura pe fiecare listă a
lagărului prin care a trecut~ Datorită acestui fapt, în fiecare an fişierele de prizonieri au
crescut într-o proporţie ne\?ănuită, la un moment dat având patru, cinci şi chiar şase fişe
pentru acelaşi prizonier. i
Din ţările inamicc:i, tot prin intermediul Crucii Roşii de la Geneva, s-au primit
listele de morti care cupri~deau numele a 27.000 prizonieri decedaţi în captivitate. Tot
în acest an s-au primit act~ de deces: din Germania pentru 8.300 prizonieri din AustroUngaria pentru 4.900 pfizonieri. Actele de deces s-au numerotat şi îndosariat,
păstrându-se în arhivă pa,nă la organizarea unui birou care să se ocupe cu prelucrarea
lor, totuşi ele serveau ca m~terial informativ.
În anul 1918 lucr~ile în legătură cu războiul luând o dezvoltare care întrecea
cu mult capacitatea de luqru ia Serviciului Statisticii, Direcţia Statisticii a fost nevoită
să-şi schimbe complet des~naţia, ocupându-se exclusiv cu lucrările impuse de război.
Aceste lucrări se :pot rezuma în: înregistrarea şi statistica pierderilor armatei
noastre, înregistrarea şi st11tistica pierderilor inamicului, administrarea, întreţinerea şi
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tntrebuinţarea prizonierilor străini, administrarea, întreţinerea şi întrebuinţarea
internaţilor civili, cenzura corespondenţei, corespondenţa cu ţ!rile inamice prin
mijlocirea ţArilor neutre şi cu organele de Cruce Roşie Internaţională.
Personalul direcţiei era compus din: directorul Statisticii, funcţionar civil, un
ofiţer superior activ însărcinat cu supravegherea lagărelor de prizonieri şi centrele de
internaţi civili, funcţionari, reangajaţi şi grade inferioare.

Lucrllri executate în cursul anului au fost aceleaşi ca şi în 1917. În ceea ce

priveşte pierderile pe front, s-a continuat tntocmirea fişierului dupl listele de pierderi

ale M. C. G„ s-au primit liste cuprin7And 120.000 pierderi de toate categoriile

(morţi,

rllniţi, şi dispAruţi).

Referitor la prizonierii romAni au sosit prin intermediul Crucii Roşii din
Geneva liste cuprinzând numele a 135.000 prizonieri capturaţi de armatele inamice, din
care: 81.540 din Gennania, 33.975 din Austro-Ungaria, 13.590 din Bulgaria, 6.795 din
Turcia. Listele s-au îndosariat şi numerotat. S-au întocmit circa 85.000 fişe în fişierul
general. De asemenea s-au primit liste de prizonieri şi prin Crucea Roşie Internaţional!,
cuprinzând numele a 51.783 prizonieri români internaţi în laglre din teritoriul fost
ocupat:
Slatina
Bucureşti

- Tonola
Bucureşti - Cotroceni
Bucureşti - Colentina

Piteşti

Ploieşti
Roşiori-de-Vede

Sinaia
Craiova
Giurgiu
Târgovişte

Tg. Jiu
CAIA.raşi

Ocnele-Mari
Alexandria

7.465
1.375
5.254
3.207
5.934
2.365
1.762

I 13
5.139
2.121
2.692
702
754
182
1.284

Titu
Turnu Măgurele
R. Vâlcea
Videle
Văleni
Urlaţi

Urziceni
Turnu-Severin
Ţăndărei

170
1.277
280
95
195
43
275
241
314

Lehliu
Drllgllneşti

Cara-;al
Corabia
Câmpu-Lung
Câmpina

Aceste liste s-au îndosariat şi numerotat, întocmindu-se circa 45.000 fişe.
Din corespondenţa Crucii Roşii Internaţionale reiese că în cursul anului 1917
s-au eliberat din lagărele din teritoriul ocupat 17.500 prizonieri români, muncitori
agricoli, cari au fost trimişi la munca câmpului.
S-au primit în cursul anului liste cfe morţi cuprinzând numele a 15.205
prizonieri decedaţi în lagAre, repartizaţi astfel: 8.400 din Gennania, 6.240 din AustroUngaria, 965 din Bulgiµ-ia, 895 din Turcia.
În acest an au început lucrarea actelor de deces. Cum nu existau texte de legi
pentru prelucrarea acestor acte şi nici instrucţiuni precise, actele de deces ar fi urmat,
confonn codului civil, să fie trimise Ministerului Afacerilor Străine pentru a fi traduse
şi expediate comunelor respective, spre a le transcrie în registrele de stare civili.
lntrucât aceastll operaţiune ar fi cerut un timp îndelungat, iar pe de altă parte, fiind
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vorba de decedaţi în serviciul armatei, Ministerul de RAzboi unnllrind de a pune la
dispoziţia familiilor decedaţilor cAt mai repede posibil aceste acte, a angajat trei
translatori de limba germani, care sl procedeze de îndată la traducerea actelor.
Translatorii angajaţi au început a traduce actele venite din Germania. Pe măsură ce se
traduceau actele se trimeteau direct la comune pentru a fi transcrise în registrele de
stare civili. Acest procedeu simplist, după cum vom vedea, a dat rezultate cu totul
negative, deoarece 90% din acte erau greşit întocmite, incomplecte şi cu deformări în
înscrierea datelor. Din aceasta cauză s-a simţit nevoia unei alte operaţiuni, aceia a
„identificării", care începe în anul următor. În cursul acestui an s-au tradus şi trimes la
comune circa 6.000 acte.
Cu ajutorul fişierelor, listelor şi actelor de morţi şi prizonierat s-au dat 150.000
informaţii la cerere şi din oficiu, familiilor prizonierilor.
În martie 1918 tr~buia, în unna convenţiei încheiată între noi şi ţările inamice,
să înceapă schimbul de . prizonieri cu Puterile Centrale. Germania se sustrlgea
sistematic clauzelor prevăz;ute de convenţie, întrucât avea nevoie de braţe pentru munci
grele. Ministerul de Război având informaţii ci lagărele germane de prizonieri sunt
dezorganiz.ate şi că mortalitatea prizonierilor noştri a crescut în mod îngrozitor, a
format o comisie compusa din: lt. colonel Lupaşcu Emanoil, şef al misiunii, maior
Racoviţl Mihail, căpitan Zlatian Paul, locotenent Maniu Horia, sublocotenent Craciun
Gheorghe şi intendant-căpitan Zaharescu, cu misiunea de a pleca în Germania, având
1umătoarele însărcinări: să· cerceteze şi să afle dislocarea în lagAr a prizonierilor morţi,
să obţinA liberarea celor ~ondamnaţi, de comun acord cu misiunile militare aliate şi
puterile centrale să stabileasc! modalităţile de repatriere, punctele unde sa se faci
concentrarea prizonierilor pentru o mai grabnică repatriere, îngrijire ca prizonierii pânl
la intrarea în ţară să fie suficient alimentaţi şi echipaţi, să stabileascl identitatea
decedaţilor; să intervină ca garniturile C. F. sa vina direct în ţară, să ia în primire
relicvele rimase de pe urma decedaţilor în prizonierat, să îngrijească de hrana şi
transportul bolnavilor tram~portabili şi netransportabili, sa-şi asigure sprijinul delegaţiei
militare franceze, să viziteze şi sl ia măsuri pentru îngrijirea mormintelor prizonierilor
decedaţi conform convenţiei internaţionale.
Cu aceste însărciqări, la 12 decembrie 1918 misiunea români primeşte ordine
pentru plecare la Berlin.
Statul român conşecvent convenţiei încheiate cu puterile centrale în 1918, a
eliberat pe toţi prizonierii ~fiaţi în lagărele de internare.
în legătută cu pierderile suferite de armata noastra şi cele suferite de
armatele inamice, s-au d~t: 2.507 informaţii la particulari în urma cererilor, 99
informaţii la cercurile de recrutare, 128 informaţii la consiliile de r!lzboi, 57 informaţii
lajudecltorii, 2.913 informaţii la diverse autorităţi civile şi militare, 1.725 informaţii la
regimente, 367 informaţii ila particulari, 225 dovezi date internaţilor pentru eliberare,
14.587 scrisori de ale internaţilor trimise familiilor, 9.250 scrisori primite de la
prizonierii români prin Crucea Roşie şi trimise familiilor.
Direcţia Statisticei a funcţionat în aceste condiţiuni până la 5 ianuarie 1919,
când prin decretul-lege Nr. 65 (Monitorul Oficial Nr. 230 din IO ianuarie 1919), este
redusl la „SECŢIE" şi înglobată la Serviciul Personalului; această reducere se face
numai ca sl înlăture trecerea Direcţiei Statisticii la Ministerul de Industrie, deoarece
prin decretul-lege Nr. 122 din I O ianuarie 1919 (Monitorul Oficial No. 232/919) urma
1
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ca toate direcţiile statistice departamentale să fie trecute la Direcţiunea Generali a
Statisticii din Ministerul de Industrie şi Comerţ. Cu toată reducerea fonnală, Secţia
Statisticii a avut aceleiaşi atribuţiuni şi aceeaşi organizare ca şi în trecut. La data de 15
ianuarie 1919 Domnul N. Tabacovici, directorul statisticii, şi-a dat demisia, mai târziu
la 28 martie 1919 se demite şi urmaşul său Domnul A. Curtovici. Secţia Statisticii are
unnltoarea organizare în acest an: biroul adjutanturei şi registraturii, biroul I, se ocupa
cu toate chestiunile în legătură cu internaţii civili şi prizonierii de război inamici, biroul
II, care se ocupa de toate chestiunile în legătură cu pierderile suferite de annata noastră,
biroul III, statistici militare, cu următorul personal: şeful Secţiei, maior Mihăilescu de
la 10/IV/919-15/XIl/919, personal civil şi militar.
Lucrllrile executate în cursul anului au fost următoarele: s-au verificat şi cart
fişele pierderilor pe front suferite de armata noastră (morţi, răniţi, displlruţi).
Prin corpurile de trupă şi serviciile armatei s-au strâns materialul care
cuprindea pierderile pe front, acest material s-a strâns cu ordinul circular No. 42.491
din 5 decembrie 1918 şi s-a confruntat cu fişele întocmite de pe listele Marelui Cartier
General. Aici avem de observat că ordinele date pentru strângerea materialului nu s-a
dat decât prin ordin circular, din această cauză ordinului i s-a dat diferite interpretAri,
întârziind totodată şi prelucrarea materialului, întrucât a fost nevoie ca situaţiile să fie
înapoiate unităţilor spre a le reface. Totdeodată, din cauz.ă cA parte din unitlţi erau
desfiinţate, materialul primit reprezenta circa 90% din pierderile suferite, pentru rest nu
se ştia precis cllror unitlţi fusese vărsată arhiva unit!ţilor desfiinţate.
În ceea ce priveşte prizonieri români continuau a sosi liste de prizonieri prin
intermediul Crucii Roşii de la Geneva, în liste fiind înscrişi: 36.393 prizonieri,
repartizaţi astfel: 21.835 din Germania, 7.200 din Austro-Ungaria, 5.453 din Bulgaria,
1.905 din Turcia. Listele s-au îndosariat şi numerotat. S-au întocmit circa 20.000 fişe în
fişierul general. S-au primit liste pentru 4.100 prizonieri decedaţi în captivitate,
repartizaţi astfel: 1. 750 din Germania, 960 din Ausatro-Ungaria, 720 din Bulgaria, 670
din Turcia. S-au primit acte de deces pentru I 0.900 prizonieri decedaţi în lagărele din
ţările inamice, repartizate astfel: 5.400 din Germania, 3.200 din Austro-Ungaria, 1.600
din Bulgaria, 700 din Turcia.
Actele de deces trebuiau expediate comunelor spre a fi transcrise în registrele
de stare civilă, însă, după cum am arătat la activitatea Direcţiei Statisticei, în anul 1918,
trimiterea în traducere a actelor de deces la comune nu a dat rezultate din cauz.ă că:
multe din comune nu recunoşteau Ministerului de Război calitatea de a întocmi
asemenea acte, majoritatea actelor de deces aveau deformări de nume sau date şi
comunele nu recunoşteau pe cei înscrişi în acte, pentru acest motiv s-a recurs la
identificarea actelor.
Actele primite şi îndosariate se dădeau interpreţilor juraţi ai ministerului spre a
le traduce. După această operaţie, actul de deces în copie se trimitea comunei
specificată în act; întrucât parte din cei înscrişi în acte nu erau recunoscuţi de comuni,
actul se trimitea din comuna în comună, iar după un an sau doi, el se înapoia Secţiei
Statisticii însoţit de un dosar care conţinea 50-100 file. Dacă din dosar se putea
identifica cel înscris în act, se trimitea actul în traducere comunei respective. DacA cel
înscris în act nu putea fi identificat, actul rămânea în nelucrar-, iar decedatul se trecea tn
categoria displlruţilor. De foarte multe ori se întâmpla ca în urma identificllrii sl se
constate cA cel înscris în actul de deces să fie înapoiat la vatră din prizonierat. Acest
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paradox se datorează faptului că prizonierul decedat în vreun lazaret inamic sa aibă fişa
de bolnav schimbată şi astfel să fie considerat decedat unul care în realitate se găsea în
viaţă.

Un punct important 1-a reprezentat repatrierile prizonierilor români şi
stabilirea num!lrului total de prizonieri. ln aceasta privinţă s-au întâmplat cele mai mari
dificultlţi din cauza luptelor violente şi neîncetate din prima parte a campaniei, care nu
a dat rllgaz corpurilor să-şi stabilească cu precizie categoriile de pierderi (morţi, răniţi,
disp!lruţi). După cum am arătat, puterile centrale, în special Germania, ciuta să
împiedice cât mai mult repatrierea prizonierilor români. Cu oarecare aproximaţie şi
după o muncă de câteva luni, misiunea română a stabilit numărul prizonierilor pe ţări
de prizonierat astfel:
În Germania
În Austro-Ungaria
În Bulgaria
În Turcia
Total

3.290
2.315
998
1
6.604

139.353
58.994
20.189
12.795
231.331

Către sfârşitul acestui an nu mai exista nici un prizonier în lagărele din statele
puterilor centrale. Repatrierile încep în primavara anului 1918, când pe timpul
annistiţiului s-a efectuat un prim schimb de prizonieri între noi şi puterile centrale,
repatrindu-se în ţară 2. I 91 prizonieri infirmi şi invalizi. Imediat dupll aceasta şi înainte
de semnarea tratatului de pace de la Buftea, s-a încheiat la 23 martie 1918 o convenţie
între România de o parte şi Puterile Centrale de alta cu obligaţiunea reciprocă de a se
repatria prizonierii respectivi. România şi trei din statele puterilor centrale s-au
conformat convenţiei încheiate, repatrindu-se:
Din Austro-Ungaria
ofiţeri
I. Cu liste nominale din lagărul Sopronnyek
522
din lag!lrul Ostffyasyonnyffa
grade inferioare
19.231
2. Fără liste în grupuri şi individual din diferite Ofiţeri grade
1.771
lagăre care aparţineau de lagărul principal inferioare
16.730
Ostffyasyonnyffa
ofiţeri
3. Dispi!ruţi şi evadaţi din lagăre
2
grade inferioare
355
Din Bulgaria
738
I. Cu liste nominale de autorităţile bulgare prin ofiţeri
Rusciuk şi luaţi în primire cu procese-verbale grade inferioare
12.625
de ofiţerii români la Giurgiu şi duşi în
carantină, după care au fost lăsaţi la vatră
ofiţeri
231
2. Fără liste
grade inferioare
2.443
ofiţeri
4
3. Dispăruţi şi evadaţi din lagăre
450
grade inferioare
Din Turcia
I. Cu liste nominale prin Constantinopol, la grade inferioare
5.429
Constanţa făceau carantină
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Fllrll liste

ofiteri
1
2.500
grade inferioare
3. Dispăruţi şi evadaţi din lagllre
grade inferioare
1.500
Germania pânll la sfftrşitul anului 1918, nu a trimis decât: 1.850 ofiţeri, 1.020
grade inferioare.
De îndatl ce s-a produs defecţiunea în armatele puterilor centrale, germanii au
eliberat un numllr de: 324 ofiţeri, 47.777 grade inferioare.
Din teritoriul fost ocupat, aceste eliberări s-au efectuat chiar înainte de
defecţiune, parte în 1917-1918 şi 1919, în special ţărani trimişi la munca câmpului.
Din prizonierii aflaţi în Gennania, 5.230 grade inferioare care se aflau la
diferite munci pe teritoriul ocupat de germani în Franţa şi pe malul stâng al Rinului, au
fost eliberaţi de elitre armatele aliate în înaintarea lor şi repatriaţi cu vapoarele
româneşti în cursul Junilor februarie, martie, aprilie şi mai prin porturile Marsilia şi
Toulon, debarcaţi la Constanţa, unde au făcut carantină. Prin comisia noastrll trimis! în
Germania în 1918 şi care a lucrat acolo sub auspiciile misiunii interaliate, s-au repatriat
în primllvara anului 1919 cu liste nominale prin centrul de repatrieri Oderberg şi trimişi
în carantinll la Braşov, T. Severin şi Cotroceni: 1.218 ofiţeri, 37 .024 grade inferioare.
În urma revoluţiei din Germania un număr însemnat de prizonieri au fugit din
lagllre, rtsp8ndindu-se în ţArile vecine, parte din ei s-au recuperat prin staţiunile de
etape instalate la Oderberg, Cracovia, Passau şi Viena, repatrindu-se în ţară, l'Mll liste în
numllr de: 1.614 ofiţeri, 6.000 grade inferioare, dispăruţi şi evadaţi din lagăre: 1O
ofiţeri,3 .672 grade inferioare.
Aceste numere nu reprezintă totalitatea celor repatriaţi din urmlltoarele cauze:
din teritoriul ocupat mulţi au evadat de la lucru fhrll a-şi aranja situaţia militari faţa de
organele ce se ocupau cu aranjarea situaţiei prizonierilor, în timpul revoluţiei mulţi s-au
repatriat cu mijloace proprii.
Prizonierii morţi şi cu situaţia neclară formeaz! capitolul cel mai trist al
rllzboiului nostru, cllci scllzAnd din totalul de: 237.932 prizonieri înscrişi pe liste,
70.531 prizonieri erau decedaţi.
Din totalul de 70.531 prizonieri, decedaţi pe ţllri sunt repartiz:aţi astfel:
Grade inferioare
Ofiţeri
39.650
În Germania şi teritoriul fost ocupat
124
22.678
20
în Austro-Ungaria
4.671
În Bulgaria
25
3.363
în Turcia
70.362
Total
169
Din numilrul decedaţilor clltre sfll.rşitul anului 1919, misiunea românll se gllsea
în posesia a: 23.654 acte de deces din Germania şi teritoriul ocupat, 10.969 acte de
deces din Austro-Ungaria, 2.306 acte de deces din Bulgaria, 508 acte de deces din
Turcia.
Această mortalitate impresionantă, reprezentând circa 30% din numlrul
prizonierilor, s-a datorat în special tratamentului la care erau supuşi prizonierii.
Simultan cu activitatea de repatriere din Germania, s-a desflşurat repatrierea
prizonierilor din teritoriile noi alipite. Astfel s-au repatriat odată cu prizonierii români
şi un număr de circa 4.000 români originari din Basarabia. Din Italia prizonierii
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originari din Transilvania constituiţi în legiuni, au fost repatriaţi în totalitate. Numărul
lor se ridică la: 272 ofiţeri, 28.538 grade inferioare. În ceea ce priveşte repatrierea
prizonierilor români din Rusia sovietică şi Rusia orientală, misiunea română n-a putut
face nimic pentru prizonierii din teritoriile alipite. Modul cum s-au fhcut aceste
repatrieri va forma obiectul altui capitol, în anul 1921 când încep repatrierile din Rusia
sovietică.

Pentru prizonierii inamici, Secţia Statisticii continua să trimită informaţii
ţărilor de origine prin intermediul Crucii Roşii de la Geneva. În cursul anului s-au dat:
3 .805 informaţii particularilor, 2.261 informaţii cercurilor de recrutare pentru
clarificarea situaţiei prizonierilor, 133 informaţii consiliilor de război pentru judecarea
prizonierilor, l .843 informaţii direcţiilor din Ministerul de Război, 597 informaţii
judecătoriilor, 2.812 informaţii diverselor autorităţi militare şi civile, 10.922 informaţii
regimentelor pentru clarificarea situaţiei ostaşilor ce-i aparţinuseră, 2.130 informaţii
primăriilor, 5.266 acte de deces trimise primăriilor respective spre a fi transcrise în
registrele de stare civilă, 349 acte de deces, prizonieri şi strllini şi internaţi civili,
trimise ţărilor de origine, 420 corespondenţe cu fostele regiuni de internare, 857
corespondenţe cu lagărele de carantinll în care se concentraseră prizonierii repatriaţi,
104 dovezi date internaţilor civili.
Sec\ia Statisticii şi în anul 1920, ca şi în anii următori, pAstrează aceeaşi
organizare, ocupându-se exclusiv cu clarificarea situaţiei celor pierduţi în război, fie pe
front fie în captivitate. Simultan cu aceste lucrări, se trimiteau în ţările foste inamice
atât informaţii cât şi acte de deces. E de remarcat, începând din acest an, că pe măsură
ce materialul de lucru creştea, primindu-se din toate ţările beligerante date şi informaţii
asupra pierderilor a1matei române, pe aceeaşi măsură personalul statisticii se reducea
simţitor, ceea ce a avut ca urmare îngreunarea mersului lucrărilor şi prelungirea
timpului de lucru.
Astfel de unde în anul 1919 Secţia Statisticii avea: 21 ofiţeri, 119 funcţionari
civili şi 64 grade inferioare - majoritatea titraţi - în aprilie 1920 personalul s-a micşorat
având: 12 ofiţeri, 40 funcţionari şi 20 grade inferioare. Deşi în timp ce materialul de
prelucrat aproape s-a dublat, personalul s-a micşorat la jumlltate. După cum vom vedea
în anii următori, acest fenomen este şi mai accentuat, în deosebi în perioada de
economii impusă de situaţia generală a ţării, care nu mai permitea angajarea nici unui
nou funcţionar şi nici ml!car înlocuirea celor ce părăseau serviciul. Am insistat asupra
acestui fenomen pentru bunul cuvânt că lucrarile în legătură cu războiul au durat până
în anul 1929 şi a continuat încă în mică măsură, iar procedeele de lucru au trebuit să
varieze după nevoile impuse de situaţia momentului.
Astfel întreaga atenţie.a Secţiei Statisticii s-a concentrat, dupll cum vom vedea
în anii următori, la pregătirea materialului informativ în ordinea necesităţilor.
În acest an începeau să sosească materialul de pierderi pe front de la corpurile
de trupă, întocmit conform ordinului circular No. 42.491 din 5 decembrie 1918.
Hotărându-se centralizarea materialului, de la început operaţiunea întâmpină
dificultăţi mari, deoarece ordinul circular neprevăzând modele tip de situaţii pe care
doar să Ie completeze corpurile de trupă, a lăsat putinţa să se dea tot soiul de
interpretări şi ca urmare corpurile de trupă au întocmit tabelele de pierderi fiecare după
cum s-a priceput şi după materialul avut la îndemână. Unele din corpuri au trimis tabele
cu date de stare civilă complete, însă fhră nici o dată de stare militară. Altele le-au
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trimis incomplete şi ca date de stare civilă şi ca date de stare militarA. În ceea ce
priveşte partea cea mai importantă a acestor tabele, aceea care se referea la date asupra
însăşi pierderilor (localitatea, cauza morţii sau rănirii, felul rănii, etc), aproape nici un
corp de trupii n-a fost în măsurii să dea precizări. Din această cauză nu s-a putut întocmi
o statistică a pierderilor pe front care să apropie într-o cât de mică măsură realitatea. Ca
urmare firească a acestei constatări, Secţia Statisticii s-a văzut nevoita sA dea un nou
ordin circular cu instrucţiuni mai ample pentru întocmirea tabelelor de pierderi.
Tenninându-se repatrierea prizonierilor din ţările foste beligerante, Secţia
Statisticii a procedat de urgenţă la sistematizarea materialului informativ, deoarece au
început operaţiunile de lichidare, consecinţe ale războiului. S-au primit liste de
prizonieri de la Berlin, Viena, Bulgaria şi Turcia, care cuprindeau numele a 17 .800
prizonieri. De asemenea s-a întocmit complet fişierul bulgaro-turc cartându-se 15.000
fişe.

S-au primit din ţările inamice liste pentru 4.200 morţi în prizonierat. întrucât
pentru parte din cei decedaţi în prizonierat se trimiteau din nou liste, s-a simţit nevoia
de a se confrunta listele primite cu fişierul întocmit, fllcându-se mutaţii la fişele
existente, sau întocmindu-se noi fişe pentru cei ce nu figurau în fişier. Numărul actelor
de deces crescând simţitor prin primirea actelor de deces ale morţilor în prizonierat în
Turcia şi Bulgaria, s-au angajat noi interpreţi de limba bulgară şi turcă. Numărul
interpreţilor ce lucrau în acest timp, se ridica la JO. Cu ajutorul lor s-au tradus circa
15.000 acte. S-au identificat prin sistemul adoptat în anul 1919 circa 20.000 acte. S-au
expediat la comune pentru transcriere în registrele de stare civilă circa 5.000 acte de
deces.
Prin jurnalul Consiliului de Miniştrii nr. 3.154/919, s-a numit ca delegat al
Guvernului Român cu depline puteri pentru repatrierea românilor din Siberia maior
dr. Victor Cădere, care şi-a început activitatea în primăvara anului 1920. În executarea
misiunii s-a avut în vedere: chestiunea repatrierii legiunii de voluntari, chestiunea
repatrierii foştilor prizonieri, la care se adaugă şi basarabenii, culegerea de informaţii
pentru chestiunile direct legate cu misiunea, precum şi pentru lămurirea evenimentelor
generale, ce se petrec în extremul-orient.
Pentru a putea să se ocupe de soarta prizonierilor, dl. dr. Cădere a procedat a
formarea celor trei centre de triaj: Cita, Charbin, Nicolsc-Ussuuriisc şi un centru de
concentrare la Wladivostok. Totodată s-a trimis un ofiţer emisar la Jrkutsc, unde se
găseau aproximativ I .OOO români, cu misiunea de a pomi pe toţi acei rămaşi acolo spre
Wladivostok, sau dacă nu vor să vină la Wladivostok, să-i detennine să plece singuri
spre casii prin Rusia.
S-au efectuat în cursul acestui an următoarele transporturi de prizonieri,
arătându-se în dreptul fiecăruia data şi localităţile de debarcare, costul transportului şi
de ce ţară am fost creditaţi: 3/11/920 îmbarcaţi, 4N /920 debarcaţi în Raguu, costul
17.000 yeni, creditaţi de englezi.1.715 oameni, 25N/920 îmbarcaţi, 4NII/920
debarcaţi Constanţa, costul 514.500 yeni, creditaţi de englezi. 1.986 oameni, lNil/920
îmbarcaţi, 7NII/920 debarcaţi la Constanţa, costul 327.000 yeni, creditaţi de englezi.
120 oameni, 25Nill/920 îmbarcaţi, 15/X/920 debarcaţi la Triest, costul 36.000 yeni,
creditaţi de englezi. 943 oameni, 25/X/920 îmbarcaţi, 2111/921 debarcaţi la Triest,
costul 132.900 yeni, creditaţi de Crucea Roşie Germană. De altfel repatrierile au
continuat şi în anul 1921. Tot în acest an s-a efectuat repatrieri din Rusia Europeană
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prin Crucea Roşie Internaţională, Dr. Nansen şi Liga Naţiunilor. Aceste instituţii au
repatriat din Rusia Sovietică un număr de circa 500.000 prizonieri ai fostei annate
Austro-Ungare. Dintre aceştia 19.516 prizonieri au revenit statului român ca fiind
originari din teritoriile alipite. Repatrierile s-au flcut în patru etape: de Ia începutul
anului 1920 şi continuând până Ia sfirşitul anului 1922.
În etapa I în interiorul Rusiei au funcţionat până Ia l O decembrie I 921
Comitetul de ajutor Dr. Nansen, care a ajutat cu îmbrăcăminte şi hrană circa 12.000
români, cheltuind aproximativ 1.800.000 mărci. De la guvernul român prin Ataşatul
Militar de Ia Berlin s-au trimis alimente în valoare de 426.000 mărci şi numerar
200.000 mărci. Au fost repatriaţi: 10.922 prizonieri prin Oderberg, 7.599 prizonieri prin
Tetschen, 955 prizonieri prin Passau.
În etapa a TI-a de la Revat şi Riga Ia Stettin, transportul a fost creditat de Liga
Naţiunilor.

În etapa a III-a de la Stettin la Tetschen sau Oderberg, transportul a fost
creditat de Crucea Roşie Internaţională.
Guvernul român a avansat prin Ataşatul Militar român de la Berlin: 1.776.000
mărci numerar, 224.000 mărci în alimente.
În etapa a IV-a de la Tetschen sau Oderberg la Halmei, am fost creditaţi de
Cehoslovacia. Din cauza rechemării organelor de triere română de la Stettin şi
Oderberg, 995 prizonieri au fost trecuţi prin Passau flrll control, pentru care motiv
ataşatul militar de la Berlin nu i-a putut justifica nominal, aşa cum s-a procedat cu cei
18.521.
Cât despre wranghelişti şi ucrainieni se poate spune unnătoarele: trupele
generalului Wranghler fiind înfrânte în luptele cu bolşevicii, au fost silite să se retragă
şi chiar să părăsească teritoriul Rusiei. Aceste trupe au trecut pe teritoriul nostru, iar
guvernul român a luat următoarele măsuri pentru cazarea lor. Pentru primirea acestor
refugiaţi, s-au stabilit două puncte de intrare în ţari: Cetatea-Albă pentru refugiaţii ce
vin pe uscat; Sulina pentru refugiaţii ce vin pe mare. S-au flcut lagăre provizorii în
afară de cele de la Tulcea la Brăia, Reni şi Babadag. Aceste lagăre erau sub
supravegherea comandamentelor de corp de annată şi Siguranţei Generale a Statului.
Ulterior, atât ucrainenii cât şi wrangheliştii au fost cazaţi în lagăre.
Situaţia wrangheliştilor şi ucrainenilor rămaşi în ţară a fost următoarea:
În lagărul Braşov

Ucraineni
111 ofiţeri
447 trupă

în lagărul Făgăraş

9 ofiţeri

Wrangheliştl

43 ofiţeri
114 trupă
105 ofiţeri
263 trupii
22 funcţionari
16 femei,
1 copil.

103 trupa
18 femei
3 copii

Refugiaţi:
Mânăstirea

Tismana

20 ofiţeri activi,
78 Ofiţeri rezervă,
64 funcţionari,
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24 femei,
10 copii,
2 preoţi.
Mânăstirea

Cozia

165 intelectuali,
20 femei,
13 copii.

Mânăstirea

Secu

94 bărbaţi,
7 femei,
4 copii.

Întreţinerea lor se făcea de către Ministerul de Război, iar în ceea ce priveşte
supravegherea se făcea atât de minister, cât şi de Siguranţa Generala a Statului. in sânul
lor s-a constituit un comitet care a solicitat Guvernului român învoirea de a trimite la
lucru pe refugiaţii valizi. Aceşti refugiaţi au fost la lucru în fabricile de zahăr de la
Roman şi Danubiana (Giurgiu). În afară de aceşti refugiaţi care au ramas în ţară, s-au
tranzitat prin România circa 2.000-2.500 refugiaţi care au trecut parte în Serbia parte în
Bulgaria.
De unde până în acest an infonnaţiile care se cereau secţiei se dădeau din
oficiu, fie particularilor, fie autorităţilor, aveau un caracter pur infonnativ asupra sorţii
prizonierilor, decedaţilor sau răniţilor, începând din acest an informaţiile ce sunt cerute
Secţiei Statisticii constituie acte pe baza cărora autorităţile militare sau civile
procedează la stabilirea drepturilor unnaşilor celor pierduţi în război, precum şi la
lămurirea situaţiei militare a foştilor prizonieri. În anul 1920 punându-se în aplicare
refonna agrară, toţi foştii prizonieri, pentru a putea fi împroprietăriţi, erau obligaţi sa
prezinte acte prin care să dovedească situaţia lor din timpul prizonieratului, ca atare
cererile de certificate şi adeverinţe asupra prizonieratului se înmulţesc considerabil iar
Secţia Statisticii este nevoită să-şi pună la zi materialul informativ pentru a putea face
faţ! multiplelor cereri. În acelaşi timp, conform dispoziţiilor Ministerului de Război,
foştii prizonieri trebuie, să-şi rezolve situaţia faţă de: consiliile de război, aceia care erau
daţi în judecată pentru predare sau dezertare la inamic, ofiţerii activi şi de rezerva
prizonieri faţă de Serviciul Contabilităţii Ministerului de Război pentru primirea
drepturilor băneşti pe timpul prizonieratului, cercurile de recrutare la care lucrau
comisiile pentru lămurirea situaţiei foştilor prizonieri, Ministerul Instrucţiei Publice
pentru lămurirea situaţiei profesorilor şi învăţătorilor foşti prizonieri, familiilor celor
decedaţi în război pentru valorificarea drepturilor de moştenitori şi stabilirea drepturilor
de pensie, diverse alte autorităţi militare şi civile interesate în lămurirea situaţiei
prizonierilor.
Aici consistă întreaga importanţă a Secţiei Statisticii Ministerului de Război,
întrucât graţie unui material bine sistematizat şi pus la punct, ea a putut face faţă
multiplelor cereri, s-au dat sute de mii de informaţii. În acest an s-au dat urmlltoarele
infonnaţii: 2.390 particularilor, 8.770 cercurilor de recrutare, 1.300 consiliilor de
rlizboi, 2.549 direcţiilor şi serviciilor din Ministerul de Război, 176 judecătorilor, 1.622
la diverse autorităţi militare şi civile, 5.798 regimentelor, 1.406 primăriilor, 127 acte de
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deces ale prizonierilor şi internaţilor civili străini, trimise ţărilor de origine, 15.000
infonnaţii verbale celor ce se interesau de soarta morţilor şi dispăruţilor în război.
În 1921 s-a păstrat aceeaşi organizare ca şi în anu1 precedent, adicll efectivul
personalului a fost: I ofiţer superior, şeful secţiei, 5 ofiţeri, 3 reangajaţi, 38 funcţionari.
Lucrările executate în cursul anului 1921 s-au ocupat de pierderile pe front.
Astfel, cu ordinul nr. 172 din 4 aprilie 1921, Secţia Statisticei a înapoiat corpurilor de
trupii materialul statistic primit în cursul anului 1920, dând noi instrucţiuni pentru a fi
complectat şi pus la curent, cuprinzând toate datele necesare unei statistici reale. Nici
de data aceasta nu s-au dat fonnulare tip, astfel materialul care s-a strâns n-a putut servi
decât pentru întocmirea unei statistici care să arate numeric fiecare categorie de
pierderi. În ce priveşte data, localitatea, cauza morţii, felul rănirii, arma care a provocat
moartea sau rănirea, boala, etc., nu au fost înscrise, aşa cum nu s-a putut întocmi de pe
acest material nici un fel de statistici. Situaţia pierderilor pe front Ia sflrşitul anului
1921 întocmită prin centralizarea tabelelor primite de la corpuri, este următoarea: Morţi
pe front şi în restul ţării în campania I-a: 1708 ofiţeri, 73.730 trupă, iar în campania Ila: 89 ofiţeri, 3.240 trupă.
Deci totalul în cele două campanii a fost de 1797 ofiţeri, 76.970 trupă, în total
78.767 Dispărup pe front şi în restul ţării: în campania I-a: 360 ofiţeri, 68.963 trupă,
69.323 în total. In campania II-a: 4 ofiţeri, 668 trupă, în total 672.
Secţia Statisticei însă este departe de a expune realul de pierderi şi după cum
vom vedea în anii unnători, ea suferă o continua schimbare pe măsură ce corpurile de
trupă aflând de soarta fiecărui om, raporta Secţiei Statisticei pentru a face cuvenitele
mutaţii. Treptat, treptat scade numărul displlruţilor, iar în schimb se măreşte numllrul
morţilor şi acel al prizonierilor.
In ceea ce priveşte prizonierii de răzhoi cu ajutorul listelor de prizonieri din
Gennania, s-a complectat fişierul general, care în acest an cuprinde 125.000 fişe. Parte
din prizonieri fiind înscrişi pe circa două sau chiar trei liste, a fost nevoie de a se
confrunta listele primite în fişierul existent, întocmindu-se mutaţii la fişele care n-aveau
date complecte. În cursul anului s-au confruntat liste cuprinzând un număr de circa
30.000 prizonieri.
Referitor la despăgubirile prizonierilor şi intemaţţlor civili români, în urma
dispoziţiunilor luate de Comisiunea Tratatelor de Pace încă din anul 1918, s-a început
strângerea declaraţiunilor relativ la răul tratament şi pagubele suferite atât de prizonierii
români, cât şi de internaţii civili. Centralizarea datelor a început în cursul anului 1919 şi
au durat pân! în acest an. Ceea ce e de observat, e ca tot acest considerabil material
compus din 146.000 declaraţii şi îndosariate în 250 volume, a fost strâns cu formularea
tip. Datorită acestui fapt lucrarea a fost mult uşurată.
în urma obligaţiunilor impuse statelor învinse, Comisiunea Tratatelor de pace
renunţa la datele cerute în ceea ce priveşte morţii în prizonierat, până în acest an listele
de morţi primite din Germania erau întocmite în ordinea datei decesului. Din acest an
Gemuµiia tntocmeşte liste de morţi în prizonierat în ordinea alfabetica. S-au primit liste
care cuprindeau numele a 28.000 priz.onieri, aceste liste au fost legate în dosare şi ele
s-au confruntat cu fişierul existent. În cursul anului s-au tradus, identificat şi expediat la
comune syre a fi transcrise în registrele de stare civilă: 15.000 acte de deces.
In ceea ce priveşte repatrierea prizonierilor se continua repatrierile din Rusia
Sovietică începute în anul 1920 sub supravegherea Comitetului de Cruce Roşie
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Internaţională

dr. Nansen

şi

Liga

Naţiunilor,

repatrierile s-au executat

după

cum am

arătat în anul 1920. În ceia ce priveşte repatrierile din Rusia Orientală, ele au continuat

astfel: 152 oameni (la data de 2 martie 1921 au fost îmbarcaţi, la 25 aprilie 1921
debarcaţi la Triest, costul călătoriei fiind de 65000 yeni, creditaţi de Crucea Roşie
Germană.

Alţi 150 oameni îmbarcaţi la 12/Ill/921 şi debarcaţi la Triest la 30 aprilie
1921, costul fiind de 65.000 yeni creditaţi de Crucea Roşie Internaţională, I07 oameni
îmbrăcaţi în 12 martie şi debarcaţi la Genua pe 30 aprilie acelaşi an costul 32.100 yeni
fiind un credit al Crucii Roşii Internaţională.
În cursul acestui an s-au dat informaţii 4560 particularilor, 1634 cercurilor de
recrutare, 2645 consiliilor de război, 246 direcţiilor din minister, 963 judecătorilor,
1454 diverse autorităţi militare şi civile, 2540 regimentelor, 1496 primăriilor, 765 acte
de deces prizonieri străini şi internaţi civili trimise ţărilor respective.
ln anul 1922 a fost aceiaşi organizare ca şi în anul precedent, adică 1 ofiţer
superior, 9 ofiţeri, 30 funcţionari, 3 reangajaţi.
Principala activitate desflşurată în acest an s-a referit la pierderi. În urma
cercetarilor flcute de corpurile de trupă şi cercurile de recrutare, o parte din cei
dispăruţi au fost trecuţi în categoria morţilor, astfel în acest an situaţia morţilor şi
dispăruţilor pe front a fost următoarea:
în campania I-a: au fost identificaţil732 ofiţeri morţi, 77.290 trupă, în total
79.022 militari, iar în campania II-a_91 ofiţeri, 3.351 trupii, 3.442 în total. Numl\rul
celor dispăruţi pe front era de: în campania I-a: 336 ofiţeri, 65.403 trupă, în total
65.736, iar în campania II-a doar 2 ofiţeri, 557 trupă, total 559. Total: 338 ofiţeri,
65.960 trupă, în total 66.295.
O altă preocupare de interes major a fost identificarea prizonierilor. Se
continuă confruntarea listelor de prizonieri în fişierul general. În cursul llllului s-au
confruntat liste cuprinzând un numAr de circa 24.000 prizonieri. În acest an s-a întocmit
de pe acte oficiale situaţia prizonierilor din ambele campanii, care este unnătoarea:
În Germania, ofiţeri şi tr. 124.954, Austro-Ungaria - 58.994, Bulgaria -20.162, Turcia 12.793.
Situaţia repatriaţilor a fost următoarea: Germania - 83.604, Austro-Ungaria 35.961, Bulgaria -15.068, Turcia- 7.929. Iar cea a morţilor în prizonierat a fost
următoarea: Germania - 39.650, Austro-Ungaria - 22.678, Bulgaria - 4.644, Turcia 3.363.
În acelaşi timp situaţia dispăruţilor în prizonierat se prezenta astfel: în
Germania 1700, Austro-Ungaria 355, Bulgaria 450, Turcia 1500.
Ofiţerii au fost trecuţi total în ţări de prizonierat, fiind foarte des schimbaţi din
tări în ţări de prizonierat. Numl\rul actelor de deces al morţilor în prizonierat a crescut
de la an la an. Observându-se o mare disproporţie între numărul prizonierilor şi al celor
morţi în prizonierat, s-a n!\scut blnuiala că pentru unul şi acelaşi prizonier decedat s-au
trimis câte 2-3 şi chiar 4 acte. Blnuiala s-a verificat repede prin birourile de identificare
~i mai ales prin confinnările primite de la comune. Această constatare a impus o noua
operaţie, care a dus la îngreunarea mersului lucrării actelor de deces. Noua operaţie
consta în confruntarea actelor de deces ce se primeau cu fişierul, pentru a eluda
dubletele şi tripletele. Operaţia aceasta era absolut necesară, clici altfel fiecare din
operaţiile: traducerii, identificlrii şi expedierii la comune s-ar fi ftcut pentru fiecare din
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dublete, triplete, etc. Timpul ce s-ar fi întrebuinţat, flcându-se noi lucrAri cu aceste
dublete si triplete, ar fi fost aproape de 5 ori mai mare decât acel întrebuinţat cu
eludarea. fn afara de aceasta, interpreţii ar fi flcut o munca absolut inutilă în
detrimentul actelor bune. Daca se mai adaogll consumul de materiale şi îngreunarea
autoritAţilor civile şi militare în lucrAri de prisos, se evidenţiazll mai mult necesitatea
operaţiunii eludării. În cursul anului s-au primit I2.000 acte de deces din ţArile de
prizonierat, care au comportat aceleiaşi lucrllri. Pentru 15.560 a~e de deces s-au
întocmit fişe, cartându-se în fişierul general. S-a continuat confruntarea listelor de
morţi cu fişierul existent, întocmindu-se 3.500 fişe.
O problemă deosebită au ridicat-o wrangheliştii şi ucrainienii.
Ministerul de Război fiirid infonnat cil o bunii parte din refugiaţii ruşi daţi la
lucru, au părăsit locurile unde se angajaserll sa lucreze, ministerul împreuni cu
Siguranţa Generală a Statului au hotllrât un control riguros pentru a se stabili precis
situaţia fiecllrui refugiat. în acest scop s-au suspendat eliberllri pentru lucru, iar pentru
cei deja eliberaţi s-a ordonat urmărirea. Controlul şi supravegherea s-au intensificat. În
acest an s-au lichidat lagărele de internare, ţinându-se toţi refugiaţii sub directa şi
exclusiva supraveghere a Siguranţei Generale a Statului. fn cursul acestui an s-au dat
informaţii: particularilor, cercurilor de recrutare, consiliilor de rAzboi, direcţiilor din
minister, judeclltorilor, comisiilor de împroprietllrii, regimentelor, numărul
infonnaţiilor se ridicll la circa 21.000. De asemenea s-au trimes comunelor respective
2500 acte de deces spre a fi transcrise în registrele de stare civilă.
Structura secţiei în anul 1923 a rlmas aceiaşi fiind deservit! de 1 ofiţer
superior, şeful secţiei, 4 ofiţeri, 29 funcţionari civili, 3 reangajaţi.
Lucrări executate în cursul anului au avut acelaşi obiective ca şi în anii
precedenţi. S-a complectat şi trecut la zi materialul strâns de la corpurile de trupii,
cercuri de recrutare şi autorităţi comunale, referitoare la morţii şi displlruţii din vechiul
regat În leglltură cu aceste chestiuni, secţia a lucrat 2300 corespondenţe. Acest material
s-a sistematizat, pe cât a fost posibil, ca să se poată întocmi cu el diferite lucrllri asupra
pierderilor şi să se dea diverse infonnaţii cerute de autoritllţi sau particulari.
În urma cercetărilor flcute de Secţia Statisticei la unitllţi, cercuri de recrutare
şi comun, situaţia pierderilor pe front este unnlltoarea: morţi pe front în campania l-a
1822 ofiţeri şi 92.073 trupă. Iar în campania II-a: 91 ofiţeri 3.351 trupii. Displruţi pe
front în campania I-a 246 ofiţeri, 50.620 trupă adicll 50.866 militari; în campania II-a:
2 ofiţeri, 557 trupii.
Comparând situaţia morţilor pe front şi a displlruţilor din acest an cu cea din
anul 1921, constatăm că în timp ce numărul displlruţilor a scAzut, numArul morţilor a
crescut. Acest lucru este explicabil. ln timpul luptelor, unitllţile au dat displlruţi pe cei
de a căror soartă nu se ştia precis; ulterior când s-a putut verifica listele de dispAruţi, s-a
constatat că un mare număr de dispăruţi erau în realitate morţi.
Prin ataşaţii militari şi fostele comisiuni de repatriere s-au obţinut în cursul
acestui an, următoarele documente oficiale privind ofiţerii români: 60 caiete oficiale cu
liste de prizonieri, cuprinzând circa 80.000 prizonieri, 3 caiete oficiale cu fişe originale
de ofiţeri, cuprinz.ând 1500 ofiţeri, cartoteca de la Viena, cuprinzând 65.000 fişe,
cartoteca de la Berlin, cuprinzând 150.000 fişe. Din caietele de prizonieri s-au &ut
circa 60.000 mutaţii la fişierul general, restul în curs de lucru. Din cele 3 caiete de
ofiţeri prizonieri, s-au făcut mutaţiile la fişierul ofiţerilor. Cartoteca de la Berlin şi cea
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din Viena s-a cartat şi sistematizat, astfel ca să se poată da cu ele orice fel de relaţii
privitoare la prizonierii din statele respective (Germania şi Austro-Ungaria). În cursul
anului s-au dat 10.500 informaţii consiliilor de război şi cercurilor de recrutare pentru
aranjarea situaţiei oamenilor, diverselor~utorităţi militare şi civile.
Problema morţilor în prizonierat şi dispăruţilor a fost legiferată prin legea
disparuţilor, publicatA în Monitorul Oficial N„204 din 23 Decembrie 1923.
Pâna la apariţia legii displlruţilor, urmaşii lor se foloseau, pentru valorificarea
drepturilor de moştenitori, de cArţi de judecată. De la apariţia legii, cărţile de judecata
s-au înlocuit prin acte de „moarte prezumată" eliberate de judecători. Prin această lege,
Ministerul de Rlzboi este obligat să furnizeze informaţii, pentru fiecare dispărut în
parte, însă judecătoriile aveau să statueze asupra dispăruţilor.
începând din anul 1924, cererile de informaţii pentru disp!ruţi se înmulţesc, de
oarece familiile celor disp!ruţi urmăreau îndeaproape obţinerea actelor de ,,moarte
prezumata" pentru valorificarea drepturilor legale. Astfel, s-au primit 30.000 acte de
deces ale morţilor în prizonierat, s-au prelucrat 17.500 acte traducându-se şi
identificându-se, s-au adunat circa 40.000 acte de deces ale ostaşilor morţi prin diferite
comune din ţarll şi de care corpurile de trupă nu ştiau unde au disp!rut.
Disp!ruţii din teritoriile alipite a constituit o problemă cu totul inedita.
Legea având aplicaţie pe întreg teritoriul ţării, Ministerul de Război, Secţia
Statisticei, s-a vllzut nevoită sa se ocupe 1i de dispăruţii din teritoriile alipite, luptători
în fostele armate austro-ungare şi rusă. ln acest scop, s-a dat instrucţiuni însoţite de
formulare tip, cercurilor de recrutare, care erau obligate să le complecteze. Materialul a
fost strâns şi întocmit în triplu exemplar. Un exemplar s-a oprit la secţie, iar câte un
exemplar s-a trimis serviciilor de informaţi de la Berlin şi Viena, care au primit
însllrcinarea sll cerceteze situaţia fie.cărui dispărut în cartotecile de la Berlin şi Viena.
Tabele cuprindeau datele de stare civilă şi militară, iar situaţia disp!ruţilor din
teritoriile alipite a fost următoarea: în Ardeal în 3 I 09 comune au fost 72.000 displlruţi,
în Basarabia în 1625 comune au fost 40.200 dispăruţi.
Operaţiunea aceasta a dat rezultate foarte mulţumitoare, de oarece după cum
vom vedea în anii următori serviciile din Viena şi Berlin au fost puse în situaţie de a
afla de soarta majoritaţii dispăruţilor, iar pentru circa 20%, s-a obtinut chiar acte de
deces oficiale.
.
Materialul acesta informativ a servit în anii următori la darea informaţiilor.
Printre alte lucrări diverse desfăşurate de secţie în acest an mai amintim: s-au
întocmit şi trimes Ministerului Afacerilor Streine, Directia Despllgubirilor, tabele cu
sumele şi obiectele confiscate prizonierilor noştri în lagărele inamice. Tabelele cuprind
1500 prizonieri cari urmeaz.ă a fi despăgubiţi. S-au dat 2200 informaţii consulatelor şi
delegaţiilor strlline, asupra prizonierilor streini foşti în lagărele noastre. Prin ataşaţii
noştri militari s-au trimes guvernelor respective 5000 acte de deces ale prizonierilor
inamici morţi în captivitate la noi. Pentru internaţi civili s-au dat 150 informaţii cerute
de diverse autoritllţi străine, din ţară şi de particulari. Secţia Statisticii în leglltură cu
Serviciul Contabilităţii a cautat sll stabilească datoriile noastre faţă de diferite organe
care s-au ocupat cu repatrierea celor 23.500 transilvăneni din Rusia Sovietică. S-a
urmat tratative cu Austria în vederea repatrierii celor 4-5000 prizonieri ce s-ar mai afla
încli în Rusia Sovietică. S-a expediat circa 4000 pachete şi gropuri prin comune foştilor
prizonieri şi urmaşilor prizonierilor decedaţi, cu diferite sume de bani şi obiecte venite
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din ţltrile de prizonierat. S-a primit din Italia şi s-au distribuit Comandamentelor
Teritoriale 170.000 diplome de onoare, spre a fi înmânate unnaşilor celor morţi şi
dispăruţi în războiul de întregirea neamuluî.
în interval de un an, au intrat la Secţia Statisticei 36.864 corespondenţe şi au
ieşit 33.623 corespondenţe. Pentru anul 1924 organizarea a fost aceiaşi ca şi în anul
precedent: l ofiţer superior, şeful secţiei, 5 ofiţeri subalterni, 24 funcţionari civili,
3 reangajaţi.
Principalele lucrări executate în cursul anului au fost aceleaşi ca şi în anii
precedenţi.

In ceea ce

priveşte pierderile pe front. după materialul primit şi ţinut la curent
survenite, se dau informaţii celor interesaţi.
Referitor la prizonieri români, s-au flcut mutaţii de repatriere la 120 ofiţeri
dupll rAspunsurile primite de la Berlin. S-au .flcut 1000 mutaţii de repatriere la fişierul
lagărului Ostffyasszonnyfa, după caietele oficiale primite de la Viena. Consiliilor de
război şi cercurilor de recrutare s-au dat circa 7200 informaţii în vederea clarificării
situaţiei prizonierilor.
Prin aplicarea legii dispăruţilor, intrată în vigoare în anul precedent, lucrările
în legătură cu situaţia morţilor şi dispăruţilor a luat o dezvoltare mai mare.
în cursul anului s-au identificat prin ajutorul fişierelor, corpurilor de trupă şi
comunele respective 15.920 acte de deces. De la Berlin si Viena s-au primit 13.135 acte
de deces ale morţilor în prizonierat. Actele au fost cartate, numerotate şi trecute în
repertoare, confruntându-se cu fişierul actelor de deces, s-au eludat dubletele şi
tripletele. S-au Bcut circa 25.000 fişe ale actelor de deces cu care s-a complectat la zi
fişierul actelor de deces. Acest fişier cartat în întregime a putut fi utilizate în perfecte
condiţiuni. De la Viena s-au primit 1800 acte de deces de ale dispăruţilor din noile
teritorii alipite. S-a luat măsuri ca să se întocmească fişe de pe actele de deces, fişele
morţilor din teritoriile alipite constituindu-se într-un fişier aparte.
Cu ajutorul fişierelor dispăruţilor, actelor de deces, tabelelor de le comune şi
regimente, Secţia Statisticii dădea zilnic informaţii instanţelor judeclltoreşti, care au
început sit aplice_ legea dispăruţilor, pentru aranjarea situaţiei unnaşilor celor 220.000
dispăruţi. în cursul anului s-au dat 3.700 informaţiijudeclltoriilor.
Printre altele s-a intervenit la Ministerul Afacerilor Streine şi Ataşatul Militar
din Warşovia, ca prin intermediul guvernului polon sA se gllsească modalitatea
repatrierii sau ajutorarea prizonierilor români din Rusia Sovietica. încercarile
guvernului polon n-au avut rezultatul aşteptat, guvernul sovietic interzicând guvernului
polon de a se amesteca în chestiuni care nu-l privesc. Tot în acest an s-a intervenit la
Ministerul Afacerilor Streine ca delegaţia româna care trateaz.ă la Viena diferite
chestiuni cu delegaţia sovietică, să ia în discuţie şi repatrierea celor circa 5006
prizonieri români. Întrerupându-se tratativele, nu s-a putut face nimic pentru aceşti
prizonieri În urma desfiinţării lagărului de wrangbelişti şi ucrainieni de la Făgăraş, s-a
trimis Siguranţei Generale a Statului şi Ministerului Muncii, în seama cărora au trecut
internaţii din punct de vedere al controlului şi al supravegherii, tabelele nominale
precum şi foile matricole individuale în care erau înscrişi toţi refugiaţii. S-au copiat
după registrele de morţi ale lagărelor de internare: 3061 extracte de deces ale foştilor
prizonieri inamici morţi la noi. Din ele s-au trimis ataşaţilor militari de la Viena, Praga,
Sofia şi Belgrad, 1845 extracte, pentru a fi predate autorităţilor respective. S-au trimis

cu

mutaţiile
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consulatelor polon, italian şi Legaţiei franceze, 7605 extracte de deces, primite de Ia
Primăria Comunei Bucureşti şi Direcţia 6-a Sanitară. S-a răspuns la 1450 cereri ale
legaţiunilor şi ataşaţilor militari streini, ataşaţilor militari români şi diferitelor autorităţi,
care au cerut relaţii asupra foştilor prizonieri la noi.
S-au distribuit circa 3000 tablouri istorice alegorice, corpurilor de trupă şi
serviciilor.
Pentru anul 1925 a rlmas aceiaşi organizare ca şi în anul precedent, excepţie făcând
numărul funcţionarilor civili, adică: l ofiţer superior, şeful secţiei, 5 ofiţeri subalterni,
26 funcţionari civili, 3 reangajaţi.
Şi în acest an au continuat a sosi de la corpurile de trupă rapoarte privitoare la
cei pierduţi pe front. Cu ajutorul tabelelor de morţi, răniţi şi dispăruţi pe front, Secţia
Statisticei a întocmit 2 registre cuprinzând numele şi pronumele ofiţerilor, date de stare
civilă şi militară precum şi data şi locul unde au decedat. Aceste registre s-au întocmit,
unul alfabetic, iar unul pe corpuri de trupă şi servicii.
Tot în acest an s-a primit arhiva Crucii Roşii Române, care cuprindea listele şi
dubletele a 350.000 fişe. Din cauza intensificării lucrărilor de identificare a actelor de
deces şi expedierea lor la comune şi parchetele tribunalelor respective, aceste fişe nu au
mai fost confruntate cu fişierul existent, folosindu-se acest fişier numai în cazul când
cel vizat nu era găsit în fişierul general. De altfel cu timpul acest fişier nu a mai fost
folosit, constatându-se inutilitatea lui. S-au tăcut 4029 mutaţii la fişele prizonierilor.
Din Germania au continuat să soseasdl liste de prizonieri decedaţi, care
cuprindeau numele a 22.795 ostaşi. Confruntându-se aceste liste cu fişierul morţilor în
prizonierat, s-a constatat că circa 14.500 ostaşi fuseseră comunicaţi cu alte liste şi se
găseau înscrişi în fişier.
Atât de la Berlin cât şi de la Viena au continuat să sosească încă acte de deces.
Din cele 11.000 acte de deces primite, circa 6500 erau din teritoriile alipite, iar
decedaţii înscrişi în ele au fost identificaţi de birourile de informaţii de Ia Berlin şi
Viena după tabelele de dispăruţi din teritoriile alipite.
In cursul anului s-au expediat parchetelor tribunalelor respective l 0.530
dosare cu acte de deces. Expediţia dosarelor actelor de deces la judecătorii, s-a întrerupt
provizoriu, până la sosirea răspunsurile din ţările de prizonierat, întrebate, în unna
cererii Ministrului de Justiţie, dacă serviciile respective, care au întocmit actele, au avut
calitatea de oficierea stării civile. Numai după ce vor sosi toate răspunsurile, se va
hotărî defmitiv asupra actelor de deces. Această întrebare a Ministerului de Justiţie a
fost mcută în unna întâmplării Secţiei Statisticii, care comunicase Ministerului de
Justiţie că sunt judecătorii care refuză primirea dosarelor cu acte de deces, pe motiv că
actele au fost întocmite de organele care au constatat moartea reală şi pe baza
principiului: „Locus regit acturn" nu poate fi socotite actele de deces simple note
informative şi deci urmează a fi trimise direct comwielor respective spre a le transcrie
în registru de stare civilă. S-au tradus 16.173 acte de deces. S-au identificat 13.239
prizonieri decedaţi în· captivitate. Parchetele tribunalelor respective au confirmat
primirea a 9330 dosare. Tot în legătură cu complectarea actelor de deces, s-au făcut
1648 corespondenţe la diverse autorităţi. S-au întocmit 8801 fişe. S-au cartat 37.678
fişe.

Printre alte lucrări diverse mai amintim. La 22 Februarie 1922, între Guvernul
Român şi Guvernul Cehoslovac a fost semnată o convenţiune privitoare Ia schimbul de
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documente relativ la supuşii acestor state. Domnul colonel Hristescu Mihail, Şeful
Secţiei Statisticei, a primit însărcinarea de a reprezenta. Ministerul de Rlzboi şi de a
proceda la şchimbul documentelor, conform convenţiei.
În cursu I anului s-au dat informaţii: 860 particularilor, 1877 cercurilor de
recrutare, 1036 consiliilor de război, 622 diverselor autorităţi militare şi civile, 579
regimentelor, 1406 primăriilor. 1760 informaţii s-au dat consulatelor şi legaţiilor streine
asupra prizonierilor streini foşti în )agil.rele noastre. Prin ataşaţii noştri militari s-au
trimes guvernelor respective 3200 acte de deces ale prizonierilor inamici morţi în
captivitate la noi. S-au dat 86 informaţii cerute de autorităţile străine, din ţară şi de
particulari relativ la internaţii civili. S-a întocmit şi expediat 759 pachete cu obiecte
rămase de pe urma foştilor prizonieri români, decedaţi în lagărele inamice, originari din
teritoriile alipite. S-a primit confirmarea primirii lor de la comune. S-a cartat 60.456
fişe ale lagărelor de prizonieri streini şi s-au controlat 38.456 fişe din categoria celor de
mai sus. S-au expediat cercurilor de recrutare 7190 dosare ale foştilor militari cari au
făcut parte din Legiunea română din Italia.
În ceia ce priveşte organizarea Secţiei Statisticei, pentru anul 1926 a rămas
aceiaşi ca şi în anul precedent; lucril.rile în cursul anului repartiz.ate pe birouri fiind cele
arătate maijos. Secţia Statisticei a avut acelaşi personal ca şi în anul 1925.
Biroul I s-a ocupat de prizonieri străini din lagărele româneşti, internaţii civili
de rAzboi, legionari români în Italia şi succesiunile foştilor prizonieri români de război,
decedaţi în lagil.rele inamice.
Referitor la prizonieri străini din lagărele române, terminându-se scrierea după
registre şi acte a „Fişierului general al prizonierilor streini de rlzboiu", s-au cartat şi
aranjat cele 56.366 fişe. Lucrarea este în curs de controlare şi verificare cu actele
justificative. S-au cerut şi dat 285 informaţii din fişier, la autorităţile civile, militare şi
la particulari. S-au lucrat 885 corespondenţe cu diferite ministere, cercuri de recrutare,
spitale, primării etc.
Referitor la legionari români în Italia, s-au lucrat şi expediat cercurilor de
recrutare 12.000 dosare, pentru a le complecta mutaţiile în registrele matricole.
S-a lucrat şi la problema succesiuni foştilor prizonieri români de război,
decedaţi în lagărele inamice. S-au verificat, tradus, identificat şi expediat 1125 pachete
şi obiecte diverse familiilor celor decedaţi prin organele administrative, cerllndu-se
dovezi de primire, care împreună cu copia corespondenţei expediate, formează în
arhivele secţiei dosarul special al succesiunilor. Mai sunt de expediat 420 pachete.
Adjutantura s-a ocupat de lucri1rile cu autorităţile particulare, corpuri de trupă,
adrese ministeriale, referate, dări de seamă, tabele şi situaţii, ordine de bătaie,
corespondenţă confidenţială, etc în total 16659.
De la l ianuarie până la 22 decembrie 1926 au intrat 12.112 corespondenţe şi
541 petiţii. Au ieşit 14.303 corespondenţe şi referate. La corespondenţele intrate şi
ieşite arAtate mai sus, s-a operat registrele respective şi s-au confecţionat 36 dosare.
Arhiva din 1919-1920 compusă din 162 dosare, s-au numerotat, şnuruit, sigilat
şi urmează a fi vărsate Depozitului General de Arhive de la Mogoşoaia.
Arhiva din anii 1921-1922 şi 1923 s-a aprobat prin referatul Secţiei Statisticii
Nr.12 din 13 mai 1925, să nu fie vărsată Depozitului de Arhive, fiind încă necesarii.
Biroul II a avut însărcinarea să lucreze statisticile militare. A studiat modul cum trebuie
sl se facă aceste lucrări potrivit prevederilor noii legi pentru înfiinţarea Institutului de
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Statistică Generală a Statului. ln unna acestui studiu şi în aşteptarea apariţiei
regulamentului de aplicare al legii, biroul a lucrat la stabilirea şi facerea situaţiilor
model tip, prin care îşi propune să strângă datele de care avea nevoie pentru lucrările
statistice ce intrau în atribuţiunea sa.
Lucrările executate de Biroul III de la I ianuarie 1926 până la 31 decembrie
1926, privitoare la pierderile în personal ale armatei române în compania 1916-1918 şi
1919- I 92 I s-au ocupat de prizonierii români, morţi în prizonierat, disp!iruţi şi dispăruţii
din teritoriile alipite. De pe listele şi caietele primite din ţările foste beligerante, s-au
întocmit fişe pentru 3 l.l 98 foşti prizonieri de asemenea s-au fă.cut 14.418 mutaţii la
fişe de pe comunicările primite, în unna intervenţiei noastre, din ţările foste inamice. Sau primit de la Viena. 10.070 fişe ale ostaşilor din regat, 11.900 fişe ale ostaşilor din
teritoriile alipite, 1.200 fişe ale basarabenilor. În cursul anului s-au cartat 33.122 fişe.
S-au dat 4090 informaţii diferitelor autorităţi civile, militare şi particulare (consiliile de
război judecătoriile comunelor, ministere, cercuri de recrutare, etc.) S-au recartat
42.162 fişe din fişierul general german.
În cursul anului s-au primit 328 l acte de deces, s-au identificat 12.872 ostaşi
români morţi în prizonierat. S-au tradus 7609 acte de deces. S-au cilutat şi eludat 4388
dublete din actele de deces.
După repetate interveniri din partea Ministerului de R!zboiu, punctul nostru
de vedere privitor la soluţionarea chestiunii actelor de deces, susţinut de altfel din anul
1922, a fost acceptat şi de Ministerul Justi\iei. Adresa Nr.80.540 din 21 octombrie 1926
confirmă ceea ce afirmasem noi în 1922, aşa ca actele de deces ale foştilor prizonieri
români decedaţi în captivitate nu se mai socotesc note informative, aşa cum Ministerul
Justiţiei avizase anterior.
În urma avizului Ministerul de Justi\ie, acte de deces se împarte în trei
categorii: acte de deces complecte şi exact întocmite, se traduc de interpreţii secţiei şi
se trimeteau comunelor spre transcriere, acte de deces incomplecte şi greşite întocmite
se trimit judecătoriilor prin parchete pentru a hotărî asupra utilizArii lor. Cele găsite
neutilizabile servesc la complectarea cercetărilor în vederea aplicării „Legei
dispăru\ilor" pentru cei înscrişi în ele, acte de deces a căror identificare este imposibilă,
rămân în nelucrare, iar cei înscrişi în ele treceau în categoria dispăruţilor, familiile
unnând sii se prevaleze de Legea dispăruţilor.
Comunele au obligaţiunea să informeze corpurile de trupă respective despre
actele de deces primite de la Secţia Statisticei şi hotărârile judec!toreşti.
Începând de la 3 decembrie anul curent, s-au expediat: 335 dosare cu acte de
deces Ia parchete, 126 dosare cu acte de deces la comune.
Pentru cei dispăruţi în prizonierat fumizau date judeciltoriilor, care aplicând
legea dispăruţilor, îi declară morţi prezumaţi.
ln ce priveşte disp!ruţii pe front, de a căror situaţie autorităţile în drept nu
aveau cunoştinţă, s-au luat măsurile necesare, stabilind legături între corpurile de trupă
şi cercurile de recrutare, pentru ca cercurile de recrutare să nu mai repartizeze aceşti
oameni corpurilor de trupă. De asemenea s-a trimis Secţiei I-a Personal tabele cu
ofiţerii dispăruţi de care trebuie să se ţină seamă la încadrarea corpurilor de trupii şi
serviciilor respective.
Dispăruţii din teritoriile alipite. Tabele în copie ale celor I 03.200 dispăruţii
din teritoriile alipite i se găsesc încă la Berlin şi Viena pentru cercetarea şi obţinerea
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actelor de deces. S-au dat informaţii celor interesaţi (autorităţilor civile, militare,
·
particulare etc.).
S-a comunicat generalului Marius de Cavalcanti, fost şef al Casei Militare
Regale a Spaniei, statistica pierderilor suferite de armata română în războiul European.
Muzeului militar i s-a comunicat rectificările ce au survenit în situaţia
pierderilor armatei române în campania 1916-1921.
Şcolii Militare de Infanterie N0 .2, i s-a trimis pierderile de ofiţeri ale armatei
române pe front în timpul campaniei, cu care s-a întocmit „Cartea de aur" cu ocazia
dezvelirii monumentului eroilor.
S-a studiat şi întocmit tabele tip pentru strângerea unui nou materiale statistic
al pierderilor pe front, susceptibil de orice soi de lucrări statistice, care va ajuta la
întocmirea istoricului campaniei şi studiu căreia să se poată trage diferite învăţăminte.
Aceste tabele vor fi lansate îndată ce Marele Stat Major va fi în măsurii să ne
indice corpurile participante în război.
În afară de aceste lucrări obişnuite ale Secţiei Statisticei, ea a mai tenninat
anul acesta şi marea chestiune a schimbului de documente militare cu Cehoslovacia,
conform acordului încheiat la Viena la 1922 şi cu Protocolul de la Satu-Mare din 21
Septembrie 1924. Schimbul a avut Ioc în ziua de 10 septembrie 1929 în localitatea
Satu-Mare prin încheierea de procese-verbale între Comisiunea Militară Cehoslovacă şi
colonel Hristescu Mihail, ca delegat militar al României.
Cu această ocazie s-a predat şi primit un voluminos material documentar
militar privitor pe actualii cetăţeni cehoslovaci sau români, foşti cetăţeni austro-ungari.
Acte militare primite de la delegatii militari cehoslovaci, au fost predate
conform regulamentului întocmit de Marele Stat Major român, Comandamentului 6
Teritorial Cluj, prin procesul-verbal din 5 octombrie 1926, care a procedat apoi la
trierea şi repartiţia lor autorităţilor militare respective, după natura şi conţinutul lor.
Efectuarea schimbului de documente a fost ratificată în ziua de 20 decembrie
la Kosice pe teritoriul cehoslovac de reprezentanţii autorizaţi de autorităţile ţlirii şi cu
aceasta a luat sfllrşit această importantă şi folositoare lucrare.
Jn anul 1927 secţia îşi păstrează aceiaşi organizare ca şi în anul precedent,
personalul secţiei române neschimbat.
Biroul I a continuat să se ocupe de prizonierii străini din lagărele române.
Terminându-se în 1926 scrierea după registre şi acte, cartarea şi aranjarea „Fişierului
General al Prizonierilor Streini de Războiu", compus din 56.366 fişe, în acest trimestru
s-a verificat şi controlat cu actele justificative. Astfel că această lucrare s-a tenninat.
S-au cerut şi dat 282 informaţii din fişier, la autoritlţile civile, militare şi particulare. Sau lucrat 185 corespondenţe cu diferite ministere, cercurile de recrutare, spitale,
primării, particulari etc.
Legionari români în Italia au continuat să fie în atenţia aceatui birou. S-au
lucrat şi expediat cercurilor de recrutare 14200 dosare, pentru a Ie complecta mutaţiile
în registrele matricole. Mai sunt în curs de expediere 13.800 dosare.
Pentru succesiunea foştilor prizonieri români decedaţi în laglrele inamice sau expediat ultimele 1420 pachete familiilor celor decedaţi, prin organele
administrative, cerându-se dovezi de primire, cari împreună cu copia corespondenţei
expediate, formează în arhiva secţiei, dosarul special al succesiunilor.
https://biblioteca-digitala.ro

IULIAN BOŢOGHINĂ

334

Biroul II avea în sarcina sa lucrările statistice militare, continuând să studieze
modul cum trebuie să se facă aceste lucrări, potrivit prevederilor noii legi pentru
înfiinţarea Institutului de Statistică Generală a Statului, în urma acestui studiu şi în
aşteptarea apariţiei regulamentului de aplicare al legii, biroul a lucrat la stabilirea şi
facerea situaţiilor modele-tip, prin care îşi propune să strângă datele de care avea
nevoie, pentru lucrările statistice ce cădeau în atribuţiunea sa.
Biroul III a continuat să execute lucrările privitoare la pierderile în personal
ale annatei române în campania 1916-1918 şi 1919-1921. S-a primit, 12.968 adrese de
la diferite autorităţi civile şi militare şi s-au dat 11.289 infonnaţii, astfel s-a comunicat
infonnaţii: 2751 consiliilor de război, 2290 diferitelor autorităţi civile şi militare şi 161
certificate s-au liberat foştilor prizonieri în vederea reglării situaţiei militare.
S-a întocmit: 4706 fişe pentru decedaţii în captivitate, 1370 fişe pentru
prizonieri -acestea în unna comunicărilor primite din ţările de prizonierat. S-au eludat
7661 dublete de acte de deces. S-au cartat 4546 fişe. S-au recartat 6199 fişe.
Pentru morţii în prizonierat s-au lucrat 7000 buletine de identificare, s-au
clasat 13 180 buletine de infonnaţii. S-au tradus 11881 acte de deces originale venite
din ţările de prizonierat. S-au trimis parchetelor tribunalelor respective - în vederea
aplicării „Legii dispăruţilor'' 7009 dosare cu acte de deces, de asemenea s-au trimes
comunelor pentru înscriere în registrele de stare civilă 250 l dosare cu acte de deces.
S-au cartat 1251 acte de deces şi s-a primit răspunsuri la 9182 buletine de identificare.
Secţia având aceleiaşi atribuţiuni, şi-a menţinut organizarea şi în cursul anului
1928, având acelaşi personal ca şi în anul precedent.
Biroul I a continuat să se ocupe de prizonieri străini, în lagărele române,
internaţii civili de război, legionarii români din Italia.
Pentru prizonierii străini în lag!lrele române s-au întocmit 3207 acte de deces
ale prizonierilor streini s-au trimis ţărilor de origină prin ataşaţii militari români, spre a
fi înmânate unnaşilor. S-au cerut şi s-au dat 124 informaţii autorităţilor civile, militare
şi particularilor. S-au lucrat 196 corespondenţe cu diferite spitale, primllrii, în legătură
cu prizonieri străini.
Pentru legionarii români din Italia s-au expediat cercurilor de recrutare restul
de 13.800 dosare.
Biroul II a continuat cu lucrările executate în legătură cu pierderile în personal ale
armatei române în campania 1916-192 l. S-au primit l O.563 adrese de la diferite
autorităţi civile şi militare şi s-au dat 9.650 informaţii, s-au comunicat informaţii: I 025
consiliilor de război pentru judecarea foştilor prizonieri, 150 Secţiei Pensii grade
inferioare, 300 particularilor în vederea aranjării situaţiei militare. S-au întocmit 4096
fişe de pe listele oficiale de prizonieri morţi în lagăre, listele s-au primit de la Berlin,
Viena şi Sofia. S-au făcut 11.697 mutaţii în fişierul prizonierilor decedaţi S-au primit
de la Berlin 51.766 fişe care s-au recartat şi confruntat cu fişierul existent. 450 acte de
deces ale prizonierilor s-au primit de la Berlin. S-au tradus 5137 acte de deces. S-au
identificat 1 1.280 acte de deces. S-au expediat la parchetele tribunalelor respective
4260 dosare cu acte de deces, pentru ca judecătoriile să statueze asupra celor înscrişi în
acte, actele având date incomplecte. S-au expediat la comune pentru a fi transcrise în
registrele de stare civilă 1560 acte de deces. S-au primit de la parchetele tribunalelor
respective 9382 adrese prin care ni se confirmă primirea dosarelor cu acte de deces.
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Din actele oficiale aflate la secţie, pierderile suferite de armata noastră în
de înregistrare a neamului în raport cu mobilizaţii, sunt următoarele mobilizaţi
1.285.000, morţi şi dispăruţi 255.300, răniţi, din care 20% de câte 2 şi 3 ori 90.379,
prizonieri 161.408.
Pentru a evidenţia aportul de forţe şi pierderile suferite de armata noastră în
războiul mondial, în raport cu celelalte state, situaţia este următoarea. Înainte de război,
efectivul întreg al armatelor din Europa era de 4.200.000 oameni. În timpul războiului
au fost mobilizaţi 74.000.000 oameni. Din statistici rezultă el în războiul mondial
1914-1918 revine un mort sau dispărut la 28 locuitori în Franţa, la 35 în Germania, la
50 în Austro-Ungaria, la 66 în Anglia, la 79 în Italia, la 103 în Rusia şi la 2000 în
Statele-Unite ale Americe de Nord. Dacă s-ar pune sicriele eroilor căzuţi în războiul
mondial într-o linie, s-ar putea face un drum de l O.OOO km adică o linie de la Berlin la
Wladivostok. Pentru învagonarea sicrielor în vagoane de trenuri, 50 sicrie într-un
vagon, am avea nevoie de IO.OOO trenuri cu câte 20 vagoane, pentru a putea repatria
aceşti eroi în ţara lor.
Către sf!rşitul anului 1928 lucrările în legăturii cu r!zboiul intrând în faza
lichidării, o parte din personal devenind disponibilă, s-a procedat de urgenţă la
stabilirea planului de lucru în vederea noii organizări ce urma să se dea statisticei
Ministrului Armatei, conform legii Institutului de Statistică Generală a Statului,
publicat în Monitorul oficial No 73 din 2 Aprilie 1927. Acest plan se poate rezuma în
următoarele puncte: lichidarea lucrărilor în legătură cu războiul, lucrările pregătitoare
pentru aplicarea legii Institutului de Statistică Generală a Statului,
stabilirea lucrărilor statistice, necesare armatei cu caracter militar şi în legătură cu
celelalte departamente, care deşi neprevlizute în mod expres de lege, erau totuşi
îngăduite de lege.
războiul

SUR DES PRISONNIERS DANS LA PREMIERE GUERRE MONDIALE L'ACTIVITE DE SERVICE STA TISTIQUE DU MINISTERE DE GUERRE

Resumee
Dans Ies lignes ci-hautes nous avons eu l'intention de mettre en evidence, par
la presentation de l'activite du Service Statistique durant la premiere guerre mondiale,
la complexite du probleme des prisonniers de guerre. Les chiffres statistiques- c'est
stlr- ne peuvent pas parles de leur drame, mais ils peuvent, au moins, temoigner des
horreurs et des souffrances subies par Ies etres humains pendant la conflagration.
Comme on y peut lire, Ies activites deployees pour le rapatriement des prisonniers ont
dure assez d'annees apres la fin de la guerre, l'Etat roumain se voyant mis dans une
situation particuliere - celle de veiller sur tous ses sujets, sans faire difference de leur
origine ethnique, le nombre des minorites augmentant â la suite de la Grand Union.
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PROPAGANDĂ ŞI EDUCA ŢIE NAŢIONALĂ ÎN TABERELE
LEGIUNII ROMÂNE DIN ITALIA 1918 - 1920
CRISTINA BOŢOGHINĂ
IULIAN BOŢOGHINĂ •

în lucrarea Despre prizonierii primului rllzboi mondial, cazul Legiunii
române din Italia. prezentată la sesiunea de comunic8.ri prilejuit! de aniversarea a 85
ani de la înfiintarea Arhivelor Militare Române, am încercat sa arătam, printre altele,
evoluţia statutului de legionar în Italia anilor 1918 - 1920 1• Cu aceasta ocazie am
subliniat faptul cli. în acel moment, a fi român nu era echivalent cu a fi legionar.
Înrolarea în Legiune se făcea prin opţiune individuală si numai în momentul depunerii
jurli.mAntului faţli. de România şi familia dinasticii.. Facem o parantezli. şi amintim faptul
că nu toţi românii, prizonieri în Italia, au optat pentru înrolarea în Legiune, un exemplu
cunoscut este „cazul celor 859 nazarieni". Pe de altă parte este necesar a se nuanţa
faptul cA nici reciproca nu era valabilii., adie! a fi legionar nu era echivalent cu a fi
român. După unirea Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei şi Banatului, autorităţile de la
Bucureşti au fost puse în situaţia de a se ocupa de toţi prizonierii din Italia, indiferent
de naţionalitate, locuitori ai acestor provincii. Guvernul romin a optat pentru soluţia de
a permite şi acestor prizonieri să se înroleze în Legiune. Prin depunerea jurAmântului,
moment cu o încărclltură simbolică deosebită, prizonierii din Italia, locuitori ai
provinciilor reunite, indiferent de naţionalitate (germană, ucraineanli., iudaici, chiar şi
maghiară), nu numai că deveneau legionari, mai mult decât atât, ei deveneau cetăţeni ai
României Mari. Sigur, aşa cum s-a arli.tat în lucrarea mai sus citată, înrolarea acestor
prizonieri în Legiune s-a datorat în primul rând dorinţei de înapoiere pe meleagurile
natale, căci despre sentimentele de fidelitate faţli. de noua patrie nu se poate vorbi,
acestea fiind irelevante.
Iată pe scurt sensul termenului de legionar, ins! esenţa nu poate fi percepută
dacii. nu se au în vedere schimbările de la sflrşitul primului rlzboi mondial: prăbuşirea
imperiilor multinaţionale şi recunoaşterea internaţionali a statelor naţionale, totodată
apariţia primului stat bolşevic. Şocul acestor schimblri a marcat defmitiv sistemul de
valori al omului simplu, cu efecte profunde asupra mentalităţilor noii epoci.

• Centrul de Cercetare şi Plstrarc a Arhivelor Militare Istorice „General Radu Rosetti" Piteşti.
1
lulian Boţoghinl, Despre prizonier/I primului rtizbol mondial, carul Legiunii Române din Italia, tn Romdnla
ln ecuaţia pl1cl/ sl a dictatului, Piteşti, 200 I.
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Acesta este contextul care ne-a determinat să prezentăm un aspect inedit din
istoria Legiunii române din Italia, şi anume propaganda şi activitatea de educaţie
naţională desfăşurate în taberele Legiunii.
Încă de la începutul prizonieratului, românii, foşti militari ai annatei austroungare, au avut trista surpriză să constate că majoritatea militarilor itaHeni nu aveau
nici cea mai vagă idee despre problema naţională a românilor din Monarhia austroungară. Educaţi în spiritul latinităţii, a ascendentei romane, nu mică le-a fost surpriza
când au constatat că nu li s-a răspuns pe măsura entuziasmului lor. Solicitând să fie
acceptaţi voluntari în annata italiană, nu au obţinut decât pennisiunea de a se organiza
lagărul numai pentru români. Cu durere aveau să constate că acest fapt se datora, pe dea parte lipsei în Italia a unui lobby eficace pentru cauza românismului, pe de alta parte
unei intense propaga de antiromâneşti desfăşurată de presa şi agenţiile maghiare si
2
germane din Elveţia •
O exemplificare 1.1. unei astfel de experienţe cât se poate de dramatice este
mărturia lui Romul Popovici, care în cele din urmă va ajunge preot militar al
regimentului I „Horea". La 03 ianuarie 1919 el arată că a căzut prizonier pe
31 octombrie 1918, în apropierea oraşului Feltre. Dacă la început, sublocotenentul care
l-a luat în primire l-a tratat destul de cavalereşte, nu acelaşi tratament i l-au aplicat
ceilalţi militari italieni cărora le-a fost predat.
Pe lângă cuvintele injurioase care i-au fost adresate, el a fost prldat de un
cojocel de către un locotenent italian. Plângerile sale nu numai că au fost primite cu
nepăsare, de către un locotenent-colonel şi un ofiţer capelan, mai mult decât atât a fost
pocnit cu. o bâtă peste spate. Calvarul nu avea să se oprească aici. Escortaţi în spatele
frontului, pe traseu au fost jefuiţi de toate bunurile chiar de către populaţia civilă, nu de
puţine ori fiind bătuţi şi agresaţi. Acest tratament a durat până la 5 noiembrie 1918 când
au ajuns în lagărul de prizonieri de la Cittaducale. Nici calitatea de preot român nu l-a
salvat de la acest tratament3. Dorim să subliniem un aspect, considerăm noi important,
anume cil drama lui Romul Popovici s-a întâmplat după 15 octombrie 1918, data
oficializării Legiunii Române din Italia.
Aceasta fiind situaţia, încă de la sfârşitul anului 1915 şi începutul lui 1916,
elita prizonierilor români a luat iniţiativa constituirii „unui mic grup, un mic centru
românesc". Acest ·nucleu al românismului din lagărele italiene, şi-a asumat nobila
misiune de a face cunoscute revendicările naţionale atât italienilor, cât şi masei
prizonierilor români:
„[ ... ] ne-a reuşit să le explicllm situaţia noastră ca iredenţi, să deşteptăm în
sufletele şi inimile lor o ură vie faţă de Monarhia asupritoare şi să le arătăm cât de mare
este în noi iubirea de neam şi de rasă, să deşteptăm ecoul acestei iubiri în inimile lor''4 •
Relevant este faptul că unii membri ai acestui grup se regăsesc printre fondatorii
Comitetului de acţiune al Romdni/or din Transilvania, Banat şi Bucovina, comitet care
a jucat un rol deosebit de important in recunoaşterea cauzei românismului în Italia,

2

Arhivele Militare Române (A M. R.), fond Biblioteca docume11tarl1 - Registrul Istorice, (B.
dosar 906, f. I .
3
Ibidem, fond M. R. Serviciul Statistic, dosar 3017, f. 33-35.
~Ibidem, fond 8. D. - R. /.,dosar 906, f. I.
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pentru bunul tratament care în cele din urmă a fost aplicat prizonierilor români şi mai
ales pentru organizarea Legiunii române din Italia.
Şi după 1 Decembrie 1918, românii care încă se mai aflau prizonieri în Italia
au fost nevoiţi să coabiteze cu ceilalţi prizonieri. în raportul său către col. Florescu
(ataşatul militar al României la Roma), locotenentul dr. Ion Oniţiu arăta la 15 martie
1919, că desfiinţându-se lagărul de la Ostia transferaţi fiind în tabAra de la Casale
d' Altamura, a găsit aici 528 de români, între care 11 saşi, trei unguri, un neamţ şi patru
evrei, solicitând toţi a fi primiţi în Legiune5 •
însi nu puţine au fost situaţiile când prizonierii români, chiar şi legionarii, au
fost nevoiţi să suporte intense acţiuni antiromâneşti. La 23 aprilie 1919, din aceeaşi
tabArA, Casale d' Altamura, lt. dr. Emil Pop arată că: „[ „. ] legionarii noştri juraţi şi
încadraţi în cele patru batalioane de marş, sunt încă şi azi închişi în îngrăditurii de
sârmă, ieşirile şi întreg câmpul îngrădit păzit şi azi de sentinelele italiene înarmate.
întocmai cum era acest câmp când servea de concentrament numai pentru prizonieri.
Cei mai mulţi închişi în aceeaşi îngrăditură cu toţi prizonierii unguri, nemţi etc„ şi cu
acei nevrednici care la timpul lor au fost denegat să intre în legiunea noastră. Separarea
acestor străini de către legionarii noştri nu e fAcut! decât în barăci de locuit separate,
e lăsată însl1 cu totul liberă comunicaţia între singuratecele barăci. Legionarii noştri au
trebuit să fie înghesuiţi în barăcile puse la dispoziţia lor, după ce o mulţime din acestea
au fost reţinute încl1 pentru prizonieri, căci în multe barăci sunt mult mai putini şi mai
bine prevăzuţi şi cu paturi ca oamenii noştri. Sl1 mai amintim apoi, că soldaţii noştri
poartă şi până azi veşmintele vechi austriece, murdare şi zdrenţuite, încât întru nimic nu
se pot deosebi după exterior de străinii din acelaşi câmp. Toate aceste împrejurări şi
mai ales posibilitatea liberei comunicaţii între ai noştri şi străinii răutl1cioşi, o ţinem de
stricăcioasă şi de-a dreptul periculoasă intereselor noastre. Între aceşti din urmă se
gAsesc elemente mârşave, care cearcă să se apropie de oamenii noştri şi umblă să ne
zădărnicească munca noastră de luminare şi creştere în spirit românesc. Ei se folosesc
în contrapropaganda ce o fac, chiar de împrejurările amintite mai sus, că adecl1 nici ai
noştri nu se bucură de mai mare libertate ca ei, sunt şi ei sub paza sentinelelor armate
ca şi ei, nu se deosebesc unii de alţii nici măcar dupA exterior etc. Dacă astă propagandă
nu poate deocamdată strica în şirele legionarilor noştri, cu atât mai uşor aflA teren şi
crezAmânt între acei prizonieri români de curând concentraţi aici, cari în zadar aşteaptă
să fie şi ei primiţi .în legiune ( .„ ]"6 •
Se pare c! situaţia a r!mas neschimbată în lunile urmlltoare, căci la 12 iulie
1919, sblt. Ioan Sângeorzeanu raporta tot din Casale d' Altamura cil moralul trupei este
bun, însă după ce legionarii vin în contact cu prizonierii de diferite naţiuni la cantină, la
rezervorul de apă care e comun şi la spiUătorie, deşi e interzis a vorbi unul cu altul,
totuşi ici, colea câte un prizonier face propagandă contra Legiunii noastre, spunând de
exemplu că Banatul şi Bihorul nu sunt ale românilor, apoi că familiile legionarilor vor
fi maltratate de sârbi şi unguri şi că ei, prizonierii vor ajunge mai curând acasA şi cl1 nu
vor trebui sA lupte7 .

'Ibidem, fond M R. Serviciul Statistic, dosar 2683, f 130.
6
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7
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Nu de puţine ori asemenea situaţii au degenerat în conflicte violente. Despre
astfel de ciocniri aminteşte chiar lt. dr. Emil Pop în raportul citat mai sus. Cel mai
tragic însă s-a petrecut pe 12 octombrie 1919 în tabăra de la Arezzano, soldat cu morţi
8
şi răniţi, în rândurile prizonierilor unguri, şi cu răniţi printre legionari •
Acestea sunt numai câteva exemple care argumentau necesitatea intensificArii
efortului activităţilor de propagandă, de educaţie naţională pentru a întlri speranţa şi
încrederea în autorităţile române.
Situaţia a fost sesizată şi raportatii. de personalităţi ale Legiunii care se aflau
permanent în mijlocul masei de prizonieri şi legionari. Astfel, în raportul din 12 iulie
1919 citat mai sus, sblt. Sângeorzan arată că pentru a combate asemenea acţiuni
antiromâneşti le-a explicat oamenilor că acestea sunt minciuni scornite de inamicii
noştri, care în ura lor contra noastră nu mai ştiu ce sll facă [ ... ]"9 •
O lună mai târziu, la 13 august 1919, preotul Leon Munteanu, sublinia
necesitatea activităţii de educaţie naţională pentru întărirea moralului prizonierilor şi
legionarilor, enumerând printre pericole şi bolşevismul 10 •
Atât pentru prizonierii şi legionarii români, cât şi pentru prizonierii celorlalte
naţionalităţi din provinciile unite propaganda şi educaţia naţionalii desflşuratl de elită
au cunoscut diverse forme, de la organizarea unor cursuri de limba română, şcoli pentru
analfabeţi, conferinţe şi activităţi culturale, presă şi cărţi până la momente festive, cum
ar fi depunerea jurământului, oficierea slujbelor religioase în cadrul cărora un moment
important era invocarea valorilor simbol ale naţiunii: tricolorul şi crucea, eroii şi
martirii neamului.
Este cunoscuta discriminarea naţiunii române din Transilvania, cu deosebire
după instaurarea dualismului, acesta fiind unul dintre motivele pentru care printre
prizonierii şi legionarii români s-au aflat mulţi care nu cunoşteau limba româna sau
erau chiar analfabeţi. Astfel raportându-se asupra modului cum a decurs festivitatea
depunerii jurământului în tabAra din Casate d' Altamura la 1O aprilie 1919, se spune că
blanchetele de jurământ s-au umplut şi subscris celor juraţi, iar pentru analfabeţi au
semnat ofiţerii în prezenta lor 11 •
De asemenea, preotul Leon Munteanu raporta din Barletta la 1O octombrie
1919 că printre bolnavii din spital a găsit mai mulţi analfabeţi pentru care a organi:zat o
şcoală spre a-i instrui întru scris şi citit 12 •
Sigur analfabeţii nu erau numai printre români, însă dintre ei erau majoritatea.
De aceea printre primele iniţiative s-a numărat organi:zarea cursurilor pentru limba
română şi a şcolilor pentru analfabeţi, totodată românii care nu cunoşteau limba au fost
încadraţi în batalioanele cu români 13 .
Cursurile de limbă român! pentru străini încep să se organizeze din 23 mai
1919, cel însărcinat cu aceasta fiind sublocotenentul Şerban Mihail. În ordinul

8
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Ibidem, f. 106.
12
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colonelului Florescu se arăta că legionarii de alte naţionalitlţi care ştiu bine româneşte
să li se încredinţeze instruirea celor care nu ştiu 14 •
Cât despre ofiţeri, majoritatea aparţinând celorlalte naţiuni, o statistică a celor
care cunoşteau limba românii, realizată în tabllra de la Cittaducale, arăta cil din 1O
ofiţeri saşi, doi cunoşteau limba români, dintre unguri doar unul, iar din patru ofiţeri
evrei, trei cunoşteau puţin limba românA 15 •
Prin urmare şi pentru aceştia, invitaţi fiind şi ofiţeri italieni s-a organizat un
curs de conversaţie în limba românll 16 •
în cadrul acestor şcoli un loc important l-au ocupat lecţiile şi conferinţele de
istorie. Astfel, începând cu 19 mai 1919, din tabăra de la Arezmno, maiorul Cosmuţă
raporta colonelului Florescu cil: „[ „. ] Pentru a întllri în inimile soldaţilor iubirea de
neam, de patrie şi de lege", i-a dat ordin sublocotenentului Mihail Şerban ca în
înţelegere cu comandanţii de batalioane să ţin! soldaţilor prelegeri cu teme luate din
istoria noastră naţională, despre figurile mllreţe, despre suferinţele din trecut, despre
pAm4ntul şi bogllţiile ţării noastre 17•
Prin unnare la Ol iulie 1919 sublocotenentul Mihail Şerban a ţinut cite o
prelegere la fiecare batalion cu tema Provinciile ţdrii noastre şi situaţia lor înainte de
război. Unirea. cu această ocazie solicitând colonelului lsnaldi, comandantul taberei o
pânză de 3x2 m, pe care să fie desenată harta României Mari, hartă care să folosească
drept material didactic 18 •
în săptămânile unniltoare s-au prezentat lecţii cu temele: Dacii şi romanii,
Traian, Migraţiunea popoarelor· ungurii, Horea Cloşca, Crişan, Avram Iancu 19.
Sublocotenentul Şerban Mihail a susţinut conferinţe nu numai pentru soldaţi ci
şi pentru otiţeri 20 •
Din acest punct de vedere, un aspect considerlm interesant, este faptul cA şi
ofiţerii italieni au ţinut conferinţe pe teme de istorie. Astfel maiorul Garrone Umberto a
expus pe 1 iulie 1919 o prelegere cu tema: De la Taranto la Constantinopole:
observaţiuni cu caracter politico-sociale şi economice, iar pe 22 iulie 1919 conferinţa:
A traverso Romenie e Transilvania1 1•
Un alt ofiţer italian este maiorul Poletti care pe 8 iulie 1919 a ţinut conferinţa
Notiţe istorice asupra Albaniei, iar pe 26 iulie 1919 subiectul a fost : L 'armata italiana
ne/la compagna di Rusia - 181212•
În scop cultural-recreativ s-au fonnat orchestre, cum ar fi cea din tab!ra de la Casale
d' Altamura, despre care raporta la 24 martie 1919 sublocotenentul dr. Ion Oniţiu,
spunând ci: „[ „. ] mai bine zis <este> o bandl de ţigani, asemenea s-a format <şi> o
ceată de << căluşari», căutând în felul acesta prin muzici şi dans românesc să mai
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uit!m prezentul şi ne imaginăm pe moment că suntem în scumpa noastră patrie
România Mare" 23 .
Tot în acest scop s-au organizat ansambluri corale, unul dintre promotorii
acestei iniţiative a fost sublocotenentul Eusebiu Smerecinski, care în tablra de la
Arezzano a organizat un cor în fiecare batalion, iar la batalioanele 13 şi 18 un cor
bisericesc. La 4 mai 1919 se arăta că toate batalioanele cânt! bine imnul regal, câteva
cântă chiar şi Trei culori, pentru ca la 25 mai să se raporteze că aproape toate
batalioanele ştiu să cânte afară de imnul regal şi cântecele La arme!, Sunt vânător, Peal nostru steag e scris Unire, Vitejii cei căzuţi fn luptă. Corul bisericesc al batalioanelor
13 şi 18, cânta pe patru.voci Du-su-s-a blidiţa sus, Hai leliţo şi Liturghiei'.
Pentru aceasta, la 22 aprilie 1919 s-au trimis la Arezzano, două violini, două
mandoline, o armonică, un arcuş pentru violină şi mai multe corzi şi o ghitară. Aceste
instrumente au fost primite în mod gratuit de la americani „pentru a fi date soldaţilor şi
nu ofiţerilor, pentru a-şi procura ei singuri distracţia ce atât de mult le lipseşte"l.5.
Jurnalele, buletinele de ştiri şi cărţile au avut un rol important în ridicarea
moralului şi alinarea dorului de ţară, fapt confirmat şi de preotul Leon Munteanu, care
la 1O octombrie 1919 spunea că bolnavilor din spitalul de la Barletta zilnic le vorbeşte
şi le citeşte despre starea îmbucurătoare a lucrurilor din Patrie, aducând pentru asta
cărţi şi jurnale poporale din Transilvania, precum şi harta României Mari 26 •
Dintre jurnalele timpului, cele mai solicitate erau România Mare şi La
Roumanie. Astfel, locotenent dr. Ion Oniţiu cerea ca aceste ziare să fie trimise de către
ambasada română din Paris, prin poştă, legionarilor din Ostia şi Casale d' Altamura.
Primind ordin în acest sens de la col. Florescu, sblt. Petru Uglis raporta la 1 aprilie
1919 că pe 14 martie 1919 a dus personal la Ostia şi predat sblt. Mocanu cinci
exemplare cu Vorbirea MS. Regelui la 1 Decembrie 1918, exemplarul Romdnia Mare
no. 31, cinci exemplare cu Proclamaţia M.S. Regelui din 28 octombrie 19 I 8 şi
Cuvântul M.S. Regelui către armată iar pe 16 martie a predat personal sblt. Mocanu în
gara Trastavere cinci exemplare din La Roumanie no. 60, iar pe 22 martie a dat
părintelui Lucaciu să ducă la Altamura 80 exemplare România Mare, la l aprilie
trimiţându-i lt Oniţiu 80 exemplare România Mare no. 33 27 •
Aceste gazete au ajuns şi în tabăra de la Albano Laziale, în aprilie 1919,
România Mare no. 33 în 34 exemplare, iar La Roumanie no. 62 în 20 exemplare,
no. 63 în nouă exemplare28 •
În ceea ce priveşte cărţile, Legaţia română din Roma a oferit câteva volume
taberei de la Arezzano pentru a constitui o bibliotecă. De această bibliotecă s-a ocupat
sblt. Şerban Mihail. La 15 iunie 1919 sblt. Şerban Mihailraporta că are în bibliotecă 47
de volume, însă avem convingerea cli numărul acestora ar fi fost mai mare, deoarece nu
puţine au fost cazurile când ofiţerii se mutau în altă tabără sau se repatriau şi nu mai
restituiau cărţile împrumutate. Prezentându-se asemenea cazuri, putem constata şi ce
titluri se aflau în bibliotecă. Printre ele amintim: St. O. Iosif Poezii, Caraivan, Poveşti
Ibidem,
Ibidem,
" Ibidem,
l<• Ibidem,
l' Ibidem,
ia Ibidem,
ii
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franceze, Miclescu., Poezii, Mihai Negru, Abatele Constantin, Bruto Amanti, Ovidiu în
exil, Eminescu, Articole politice, Emil Gârleanu, Cea dintâi durere, H. C. Lecca,
Câinii, G. Coşbuc, Coroana de oţel.
Printre alte volume mai amintim şi Istoria provinciilor romdn~ti, pe care sblt.
Ioanesi Eusebiu raporta că a distribuit câte un exemplar în fiecare lagar2 .
Nu în ultimul rând, în acest intens efort de educaţie naţională, un capitol
deosebit de important 1-a constituit apelul la valorile simbol ale naţiunii române:
drapelul tricolor şi crucea.
15 octombrie 1918 este ziua în care, prin ordinul nr. 220300 al Ministrului de
Război italian, Legiunea română a fost oficializată ca organism militar. Până la
începutul lunii decembrie 1918 a fost organizat şi primul regiment al Legiunii,
regiment care a purtat numele lui Horia, eroul românilor transilvăneni. Aşa cum s-a
arlltat în articolul nostru citat mai sus, încă cetăţeni ai monarhiei austro-ungare,
legionarii erau subordonaţi armatei italiene, prin urmare statului italian. De jure, aceştia
au devenit cetăţeni ai României după 1 decembrie 1918. Astfel se explici!. autorităţile
de la Bucureşti, în mod oficial, şi-au asumat existenta Legiunii abia la 5 decembrie
1918. în acest moment, printr-un gest simbolic în cadrul unei ceremonii religioase au
avut loc înmânarea şi sfinţirea drapelului tricolor şi botezul regimentului. Prin urmare,
în Italia tricolorul românesc a devenit simbolul identitar al tuturor celor care au
acceptat suveranitatea noii patrii, România.
Semnificativ în acest sens a fost ceremonialul înmânării drapelului tricolor la 5
decembrie 1918, cu ocazia serviciului divin de sfinţirea steagului şi botezul
regimentului 30 •
Din mâinile părintelui Lucaciu drapelul a fost înmânat ministrului Lahovari,
care la rândul său „cu câteva cuvinte venite de la inimă", 1-a predat colonelului Dante
Siliprandi, comandantul regimentului. Cuvântarea colonelului ţinut! în limba română a
fost primită cu mult entuziasm de către cei prezenţi: „Domnule Ministru! Sunt mândru
de a primi întâiul drapel al României întregite. Acest drapel nu este numai simbolul
patriei sub cutele căruia se strânge regimentul, dar mai este şi icoana sf'Ant! la care fii
răpiţi de barbari de la sânul Mamei, mulţAmesc lui Dumnezeu că i-a mântuit după
şaptesprezece veacuri de suferinţe. Majestatea Sa Regele Ferdinand poate fi sigur că
voi păzi acest sf!nt simbol al României ca pe acela al patriei mele, că vom şti să murim
până la unul, penlru desăvârşirea unităţii naţionale a tuturor Românilor, pentru gloria
României Mari, şi a scumpei sale dinastii" 31 •
Ceremonialul avea să se repete ori de câte ori alţi foşti prizonieri se înrolau şi
depuneau jurământul de legionar. Despre un astfel de moment amintea sublocotenentul
Socolnic George, care la 26 august 1919, orele 1930 a participat la depunerea
jurământului a 522 de români, veniti în tabăra de la Casale d'Altramura „din felurite
concentramente din Calabria". Colonelul Petrucelli, comandantul taberei a hotărât ca
prestarea jurământului de către noii legionari să se facă în prezenta întregului corp
ofiţeresc italian, o companie de gardă, un escadron de carabinieri. După serviciul divin

Ibidem, dosar 2996, f. 7.
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săvârşit de preotul Leon Munteanu, sfinţirea drapelului şi depunerea jurământului,
colonelul s-a adresat noilor legionari, subliniind importanta rnomentului 32 •
Importanta drapelului este subliniată şi de către doctorul Munteanu care, în
scrisoarea sa din 17 ianuarie 1919 adresată căpitanului Stinghe, pre.zentind rezultatele
căutărilor sale prin lagărele de prizonieri din zona Genova îi spunea că: „tricolorul i s-a
gătat aproape de tot", aşa cli cei pe care-i va găsi la Milano şi Verona, vor trebui să se
deplaseze cu escortă şi nu cu tricolorul ca cei de până atunci3 3 .
În încheiere dorim să spunem că prin prezentarea unor documente inedite din arhivele
militare am dorit să nuanţăm şi acest aspect, anume educaţia naţională, proces deosebit
de important în contextul constituirii României Mari.

PROPAGANDE ET EDUCATION NATIONALE DANS LES CHAMPS DES
LEGIONS ROUMAINS O' IT ALIE

Resume
Le present article se propose d'argumenter que la nation est dans un
permanent processus d'organisation, de transfonnation et de reglementation. Ce sont
Ies soldats de la Legion rownaine d'Italie qui constituent notre exemplification. Ceuxci, originaires des Transylvanie, de Banat et de Bucovine, ex-combattants dans l'armee
du defunt Empire Austro-Hongrois, de nationalites diverses, mais en majorite des
Roumaines etaient tombes prisonniers des ltaliens. Or, apres la Grande Union, ils se
sont vus obliges a opter pour l'Etat dont ils voulaient etre Ies citoyens. Au cours d'une
ceremonie symbolique Ies minoritaires et Ies Roumaines ont ete prepares adevenir des
citoyens de l'Etat jeune - la Grande Roumanie - en faisant appel aux valeurs
emblernatiques de la nation roumaine.

Ibidem, dosar 2683, f. 26.
" Ibidem, dosar JO 17, f. 6.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNlcARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

ION I. C. BRĂTIANU ŞI MISIUNEA LUI GEORGE CLERK
LA BUCUREŞTI (11-29 SEPTEMBRIE 1919) NOI CONSIDERAŢII
VALERIU FLORIN OOBRINESCU

0

La 12 septembrie 1919, premierul I. I. C. Brătianu îşi prezenta demisia,
motivul principal fiind acela de a nu accepta unele prevederi, considerate inacceptabile
pentru România, ale Tratatului de la Saint Germain en Laye. Dupa o zi, expremierul îl
informa pe M. Mişu despre situaţia creată şi îi cerea acestuia să urmeze, faţă de Aliaţi,
linia politica anterioară. "E prea târziu pentru mine - sublinia Brătianu - şi prea
devreme pentru altul de a vă modifica instrucţiunile. De altfel, persist in a considera o
imposibilitate morald de a adera la stipulaţiile privitoare la minoritdţi; cdt priveşte
Ungaria, cred cd, dacti conferinţa aratll puţind bun4voinţll, ne vom putea lnţelege.
Aceasta este pllrerea mea (s. ns.) 1•
În plina criza politica sosea, la Bucureşti, cu destule sentimente şi prejudecăţi
ostile, diplomatul englez George Cleric. În portofoliul său se aflau nu mai puţin de nouă
note ultimative ale forumului păcii, adresate, în perioada 4 august -S septembrie 1919,
guvernului de la Bucureşti. Ultima, parafata de G. Clemenceau, Frank L. Polk, Arthur
James Balfour şi Tommaso Tittoni, se încheia prin următorul avertisment: "Trebuie ca
Conferinţa sa ştie şi să ştie tlrll înţelegere unde a ajuns şi cum unneazA de acum înainte
să considere un stat pe care până acum a fost mândra de a-l numi aliatul ei"2 • Misiunea
George Clerk se adaugă celei creatl la 5 august 1919 şi formată din patru generali
aliaţi: american, francez, englez şi italian3• Dupll ce, în prealabil, G. Clemenceau
refuzase sA recunoască Comandamentului Român dreptul de a impune un armistiţiu
Ungariei4 , flră autorizaţia Puterilor Aliate şi Asociate, ca şi pe acela referitor la
reparaţii, la 13 august tonul telegramelor lui Georges Clemenceau devenea mai potolit.
Cu acel prilej, premierul francez recunoştea că Comisia Generalilor Aliaţi nu era
militar calificată să dea ordine directe Comandamentului Român, ci numai sa-i
comunice opiniile Puterilor Aliate'. Politica Consiliului Suprem faţa de Ungaria viza:
dezarmarea trupelor maghiare, menţinerea ordinii cu minimum de soldaţi străini,
' Universitatea din Craiova
1
Gheorghe I. BrAtianu, Acţiunea polltictJ şi mllltarlJ a Rom4nlel fn 1919 ln lumina cor1spondenţei
diplomat/ce a lui Jon I. C. BrtJtianu, Bucureşti, 1940, editia a ll·a, p. I SB.
2
Jbtdem, p. 159
3
M.A.E. al Frantei, A.O, P.A.-A.P. Andre Tardieu, 166, dosar 381, f. 2-3 (telegrama a Consiliului Suprem
catre guvernul romAn, 5 august 1919, orele 22,30).
'Ibidem, f. 3 (telegrama din 6 august 1919, semnata G. Clemenccau).
' Ibidem, f 7.
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aprovizionarea acestei tari, abţinerea de la orice imixtiune în politica ei internă. Un
punct unde opiniile cu românii nu coincideau era acela că nici o preluare definitivă de
6
material de război, rulant, din agricultură sau de animale, nu putea avea loc •
Mandatul lui George Clerk a fost dat la 5 septembrie 19197 • Peste o
săptămână, la 12 septembrie 1919 el s-a întâlnit cu I. I. C. Brătianu, căruia i-a înmânat
nota forumului suprem. I. I. C. Brătianu i-a declarat atunci că el a decis să nu tipărească
textul notei din cauza opiniei publice, ceea ce George Clerk a acceptat; al doilea a
8
sugerat că acest lucru să nu se facă nici Ia Paris şi nici în altă parte , guvernul de la
Bucureşti reamintind că "el nu doreşte altceva decât să ajungă la un acord complet cu
Consiliul Suprem în chestiunea ungarA" 9 .
E-premierul român s-a arătat profund dezamăgit de conţinutul notei
Consiliului Suprem, atât din punct de vedere al formei, cât şi al fondului, el
considerând-o "injustă" şi bazată pe mărturii exagerate care trebuiau coroborate, ele
dând o imagine complet falsă despre atitudinea Românie. Omul politic român a
reafirmat dorinţa Bucureştilor "de a restabili relaţii de încredere mutuală şi amicală" cu
forumul păcii, el promiţându-le o Ungarie "calmă şi prosperă" şi care să promoveze o
politică moderată. I. I. C. Brătianu a amintit interlocutorului sau ca, la 22 august 1919,
colonelul Ion Antonescu plecase la Paris pentru a preciza explicaţiile necesare la
problema rechiziţiilor, a cărei responsabilitate ex-premierul şi-o aswna. Campania din
Ungaria, după opinia sa ,fusese esenţială pentru securitatea României şi a Europei, ln
generar' (s. ns.) 10 • Apoi, ex-premierul a răspuns la cele patru chestiuni existente în
notă. Mai întâi, s-a arătat dispus sa ordone retragerea trupelor (punctul I); totodată, el a
spus că nu a autorizat nici o rechiziţie în afară de material de război rulant şi pentru
apro'vizionare, pe care le-a plătit în aur şi bunuri de rechiziţii. În acest sens, el era
dispus să accepte formarea unei Comisii de Reparaţii, din care să faci parte şi
România, care să inventarieze toate rechiziţiile. În finalul convorbirii, I. I. C. Brătianu a
reafirmat dorinţa României în menţinerea ordinii şi existenţa unui guvem responsabil în
Ungaria, chestiuni esenţiale pentru guvernul de Ia Bucureşti 11 •
Sir George Clerk revenea, la 20 septembrie 1919, cu un memorandum
privind misiunea sa de la Bucureşti. Diplomatul aprecia că I. I. C. Brătianu acorda o
atenţie specială condiţiilor şi datei evacuării Ungariei de către trupele române, în urma
îndeplinirii acestora rezultând un guvern de ordine. Cât priveşte rolul permanent al
armatei române acesta era sfera de distrugere a bolşevismului. Interesele române - scria
Clerk - se pot rezuma după cum unnează: I) relatii amicale la subiectul noii frontiere
române asupra cAreia Ungaria trebuie să renunte la toate drepturile sale: 2) Noua
frontieră trebuie să lase României gurile Mureşului, joncţiunea căii ferate Bekes-Csaba
şi o zonă teritorială suficientă pentru a asigura calea ferată de la Oradea Mare Ia Satu
12
Mare . I. I. C. Brătianu a reamintit diplomatului englez că oameni politici unguri de
toate nuanţele au făcut propuneri pentru o înţelegere specială cu guvernul român, dar el
6 Ibidem, f. 8 (telegrama din 14 Bllgust 1919, semnata St. Pichon).
7

Ibidem, f. 15-19.
.
Ibidem, f. 20 (telegrama din 13 septembrie 1919, semnata G. Clerk).
9
Ibidem.
10
Ibidem, f. 21-24 (telegrama din 16 septembrie 1919, semnata Clerk).
11
Ibidem, f. 24.
12
Ibidem, f. 25-26.
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s-a abţinut să-şi ia vreun angajament flrll avizul Conferinţei, deoarece considera "că nu
13
poate sa facil o politică sănătoasa decât în acord perfect cu Aliaţii" •
În timpul misiunii de la Bucureşti, George Clerk a fost însoţit de A. W. A.
Leeper, bun cunoscător al realitaţilor româneşti. La 24 septembrie 1919, A. W. A.
Leeper pleca la Paris cu un expozeu detaliat asupra politicii lui I. I. C. Brătianu,
14
îndeosebi în ce priveşte poziţia sa faţă de Tratatul minoritaţilor •
Rămas la Bucureşti, pânll în dimineaţa zilei de 29 septembrie 1919, George
Cleric a reuşit să se mai întâlnească, încll o dată, cu expremierul Brătianu şi cu noul
prim ministru desemnat, generalul Arthur Vllitoianuu, problemele abordate fiind legate
de prezenţa şi retragerea trupelor române din Ungaria şi, mai ales, de poziţia faţă de
natura rechiziţiilor, chestiune în care punctele de vedere ale Consiliului Suprem şi
cabinetului de la Bucureşti se aflau în divergenţă. Cei doi
l-au asigurat, aşa cum o flcuse şi Regele Ferdinand I, ci!. România avea intenţia de a
rămâne în Alianţă şi de a coopera din toată inima cu Antanta. "Punctul delicat - scria
Clerk în raportul său - asupra căruia este imposibil de cedat, ~ă a compromite
onoarea şi independenţa României, este tratatul minorităţilor, dar planul consta în a lăsa
un timp deoparte această chestiune arzătoare până când poporul român îşi va face
cunoscută opinia sa prin alegeri libere" 16
Misiunea George Clerk, începuta pe 11 septembrie 1919, s-a dovedit, cel puţin
din punct de vedere al Aliaţilor, neconcludentă. La 15 septembrie 1919, David Lloyd
George şi F. Polk înţelegeau, din rapoartele miniştrilor lor acreditaţi la Bucureşti, că
reprezentanţii Franţei şi Italiei încurajau pe români în politica lor faţ! de Unşaria ceea
ce contravenea vederilor Foreign Office-ului şi Departamentului de Stat 1 • George
Clerk constata că singura dorinţă a Bucureştilor "era sll lucreze, în deplină înţelegere cu
Consiliul Suprem, în problema Ungariei" 18 • Peste cinci zile, la 20 septembrie 1919,
David Lloyd George îl acuza pe Georges Clemcnceau cil susţine discret opoziţia
României, la care premierul francez ii replica cu sarcasm lipsa de rezultate a misiunii
Georg Clerk la Bucureşti prin expresia: "Iată agenţii Dumneavoastra" 19 •
Cu o zi înainte de a pleca din Bucureşti, George Clerk primea ordin să se
oprească, în drum spre Paris, la Budapesta, unde el avea sll sosească la 1 octombrie
1919. În după amiaza aceleiaşi zile, el i-a văzut pe cei patru generali aliaţi, precum şi
pe Constantin Diamandy, Înaltul Comisar Român20 • Ultimul i-a prezentat situaţia
privind oprirea rechiziţiilor şi aprovizionarea constantă a populaţiei budapestane. Cât
priveşte raporturile cu guvernul Friedrich, C. Diamandy i-a declarat cil acesta
promoveazA "o politică reacţionară şi antiromânească", încurajatll şi consolidată de
activitatea mai puţin imparţialii a comisiei celor patru generali aliaţi 21 •

13

Ibidem,
Ibidem,
15
ibidem,
16
ibidem,
14

f. 27. ~n varA sosise la Bucureşti Henric Csăky).
f. 49-51 (Vezi Nota lui A. W. A. Lecper).
f. 32 (Raport transmis Consiliului Suprem prin A. W. A. Lccpcr).
f. 32.

17
Seth P. Tillman, Anglo-American Relations at the Paris Peace Corlference of 1919, Princeton University
Press, 1961, p. 390-391.
11
D.8.F.P„ First Series, I, 1919, p. 741.
19
Gheorghe I. BrAtianu, op. cit., p. 160.
20
M.A.E. al Frantei, A.O„ A.P.-P.A. Andre Tardieu, 166, Closar 381, f. 33.
11

ibidem, f. 45.
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La Budapesta, George Clerk s-a mai văzut cu oamenii politici maghiari
Friedrich şi Gărami. Rezultatele acestei vizite au fost comunicate printr-un raport
detaliat Consiliului Suprem22 • Din raport retinem concluzia potrivit clreia "politica
externă a României, în ansamblul ei, este în egală măsură un factor de care trebuie sA se
tinl!. cont ... " 23 • Clerk credea că principala opoziţie pe care românii o fac guvernului
Friedrich reprezintă şi raţiunea pentru care nu se grl!.beau să părAsească Budapesta24 •
Vizita lui George Cleric la Budapesta a neliniştit opinia publică rom6neascll.
"Opinia publică, scria într-un raport lt. de Gressot, sosit la Bucureşti, la 11
octombrie 1919, după ce a acuzat Franţa de măsuri coercitive luate faţl de Rominia, a
evoluat. Se spune acwn, în mod curent, ca Franta a cedat Americii şi că aceasta din
wmă pedepseşte Bucureştii pentru faptul de a se fi arătat ostil tentativei de acaparare a
grâului şi petrolului. Misiunea lui Sir Clerk la Budapesta a iritat puţin opinia (publică)
şi este bine pentru Franţa ca şeful acestei misiuni să nu fie francez" 25 •
Cu o zi mai înainte, Consiliul Suprem comunica la Bucureşti "via
satisfactie"26 a asigurărilor prezentate lui George Clerk în unna vizitei efectuate la
Bucureşti. Erau prezentate opiniile Consiliului Suprem la cele trei probleme care
creaseră dezacordul cu I. I. C. Brătianu:
I) frontiera româno-ungară; 2) Tratatul minorităţilor şi 3) Ungaria. Faţă de primele
două puncte, Consiliul Suprem îşi menţinea vechile pozipi. Totuşi, în chestiunea
minorităţilor, după ce România semna, fllră rezerve, Tratatul cu Austria, forumul păcii
era dispus să examineze "în înţelegere cu România", toate modificările clauzelor
interesând Bucureştii 27 •
Problema ungară poza douA probleme principale: rechizitiile f!cute de armata
română de ocupaţie şi evacuarea Ungariei. Consiliul Suprem constata cli nu exista o
divergenţă de vederi asupra principiului general, aşa cwn fusese el exprimat de I. I. C.
Brătianu. Aliaţii urmau sli stabilească ce parte din material trebuia atribuit! definitiv
României şi ce parte, în naturi sau contravaloare, trebuia sli intre la fondul comun. O
Subcomisie Interaliatll a Comisiei Reparaţiilor avea mandat să procedeze la o anchetli
detaliată a tuturor rechiziţiilor şi trebuia să alcătuiască un raport asupra repartiţiei de
8
operat între România şi Aliaţi2 •
Misiunea George Clerk la Bucureşti şi Budapesta a awt darul să IAmureascll
cauzele unora dintre neînţelegerile guvernului de la Bucureşti cu forumul păcii.
Diplomat inteligent şi beneficiind şi de sfaturile şi experienţa lui A. W. A. Leeper,
Clerk nu a căzut în capcanele unora din colegii săi englezi (vezi cazul amiralului
Troubridge)29 , preşedintele Comisiei Interaliate a Dunării şi a dezarmat maşinăriile
unor agenţi englezi şi americani care exagerau, voit şi numai în manieri negativa,
acţiuni de ale diplomaţiei de la Bucureşti, îndeosebi ale lui Ion I. C. Brătianu.
Ibidem, f. 31-48.
Ibidem, f. 42.
24
Ibidem, f. 46.
"A.N.C., fond Microfilme Franţa, rola 182, c. 686; F.R.U.S., Vili, 1919, p. 675.
ii; M.A.E. al Frantei, A.O., P.A.-A.P., A. Tardicu, 166, dosar 381, f. S2.
37
Ibidem, f. 54.
28
Ibidem, f. SS.
zy C.A.D.N., Lcgatia Bucureşti, scria A, dosar I (telegrama nr. 178, de la Bucureşti, S octombrie 1919, cltn:
ministrul de Externe al Frantci, semnata Saint Aulaire).
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ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI 2002

PARTICULARITĂŢILE RĂZBOIULUI CIVIL DIN SPANIA
(1936--!939) ÎN VIZIUNEA UNOR DOCUMENTE MILITARE
ROMÂNEŞTI INEDITE
VINTILĂ FLOREscu·

Istoriografia a înregistrat de la Herodot şi pânl astazi, numeroase confruntări
militare, desflşurate pe arii geografice mai mici sau mai mari, dar dintre toate, cele din
deceniul IV al secolului al XIX-iea le-au depftşit pe toate cele precedente prin faptul că
al Ii-lea Război mondial (care a lisat răni profunde în conştiinţa omenirii) a fost
pregătit şi prin intermediul evenimentelor din anii 1936-1939 din Spania. În această
perioadă, pe o mare parte a Europei şi a Asiei, omenirea era ameninţat! de cea mai
crâncen! forţă, fascismul. Războiul naţional al poporului spaniol a constituit o etapa
destul de importantă în îndelungata luptă eroică a poporului francez, pentru apărarea
democraţiei, împotriva fascismului şi pericolului de război, înscriind astfel o pagină de
neşters în lupta generală a forţelor democratice din întreaga lume. Perioada războiului
civil din Spania ( 1936-1939) reprezint! un moment important din istoria universală,
deoarece în timpul acestui război sau confruntat nu numai ideile politice şi militare ale
unor state europene, dar această ţari (Spania) a constituit pentru unele Mari Puteri, un
adevărat „poligon" de experimentare a armelor şi tehnicilor modeme de luptă, din care
multe s-au folosit în timpul celui de-al doilea război mondial. Războiul civil din Spania
reprezintă, fllră îndoială, o prefaţare a celei de-a doua conflagraţii mondiale, război faţă
de care România şi-a prezentat poziţia prin personalitatea lui Nicolae Titulescu, care a
luat atitudine fennă faţă de încercările Germaniei şi Italiei de a-şi extinde politica de
ameninţare militară, economic! şi politica asupra unor zone europene (Spania), prin
participare în cadrul Brigitzilor Internaţionale a unui mare nurnllr de muncitori,
intelectuali şi studenţi, care luptând pe pământurile Spaniei, au avut în vedere apărarea
suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale ale României. Faţă de informaţiile
cunoscute din istoria mai veche sau mai nouă, privind războiul civil din Spania, de o
mare importanţă sunt şi alte informaţii mai puţin cunoscute, provenite din Arhiva
Ministerului Apărării Naţionale (fondurile Secţiei a II-a lnfonnaţii, a III-a Operaţii,
Ataşaţi militari şi Serviciile istorice).
Cauza principală a dezlănţuirii Războiului civil din Spania îşi are rădăcinile
interne în ura faţă de Republică, a aristocraţiei latifundiare şi oligarhiei plutocratice, ale
căror interese se împleteau strâns.

'Liceul cu Progem Sportiv, Slatina.
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„Evenimentele din Spania anilor 1936-1939

îşi

au rAdacinile în

evoluţia

economico-socială şi politica a acestei ţări" 1 .

La începutul anului 1931 în Spania existau „500 de mii de şomeri industriali şi
peste un milion de şomeri-în rândul muncitorilor agricoli, în timp ce cursul pesetei a
scllzut foarte mult" 2 .
Cauzele economice (care au generat declanşarea RAzboiului civil din Spania li
se adauga şi unele de ordin extern, deoarece o parte a bogaţiilor Spaniei, erau vizate a fi
acaparate de Marile Puteri. Astfel, bogatele zone extractive din Nord (Bilbao) şi cele de
mercur din Sud (Pozoblanco) şi Almadeul, considerat ca cel mai mare centru din
Europa), au constituit unul din obiectivele urmărite de cei care au sprijinit pe rebeli în
Ra.zboiul civil din Spania. Început şi desfllşurat în condiţii cu totul speciale, rAzboiul
civil din Spania nu poate fi analizat numai cu elemente caracteristice războiului clasic,
deoarece el nu face parte din categoria conflictelor armate cu care ne-a obişnuit istoria
militara. Documentele militare româneşti combat acele tendinţe ale unor specialişti care
susţin ca războiul cil din Spania „nu contribuie cu nimic, sau aproape cu nimic, la
lărgirea învăţămintelor strategice, postulat care este greşit şi primejdios"1. Eroarea
provine din faptul că specialiştii au privit ciocnirea armatei din Peninsula Iberică, ca un
război al forţelor internaţionale. Din punct de vedere strategic operaţiunile militare se
pot împllrţi în patru etape, respectiv în două faze fiecare dintre ele având fizionomia sa
proprie şi prezentând caractere speciale în raport cu operaţiunile prevllzute într-un
rllzboi regulat. Analizat din punct de vedere militar, războiul civil din Spania cuprinde
patru etape, dupil cum urmeazA:
I. Anarhică (iulie - jwnatatea lui august 1936);
li. Coloanelor (jumltatea lui august - septembrie 1936);
III. Stabilizării diferitelor fronturi (octombrie I 936- decembrie 1936);
IV. De durat! (ianuarie 1937 - mai 1938)4.
Etapa I marcheazA începutul conflictului civil din Spania, şi este caracterizat!
prin revolta unitaţilor militare şi fonnaţiunilor politice antirepublicane împotriva
guvernului „Frontului Popular" şi a grupărilor politice de extremă stânga, care au dat
naştere la lupte care, treptat, s-au generalizat pe întreaga suprafaţă a ţării. Operaţiunile
militare din aceastl etapă, s-au înfllţişat sub aspectul „luptelor de bande" duse în fiecare
sat şi oraş al Spaniei, „unnărindu-se atât deoparte cât şi de cealaltl, distrugerea
adversarilor politici şi asumarea autoritlţii de conducere în fiecare localitate"'.
Pe toata perioada acestei etape, atrocitaţile în rândul populaţiei civile s-au
instalat la fiecare pas, „fiecare individ devenind inamicul real, sau prezumtiv al
celuilalt"6 • Această etapa este considerată ca fiind cea mai „dureroasl" pane a
conflictului spaniol; s-a considerat că perioada anarhica a ameninţat nu numai Spania,
ci şi întregul continent european. Odată conflictul izbucnit, luptele s-au desfllşurat între
adversarii izolaţi s-au gropari mici, fllră o conducere militara. Din punct de vedere
militar, operaţiunile duse în aceasta etapă nu prezint! o importanţă prea mare, deoarece
'Arhiva Ministerului Aplrlrii NaJionale, Fond S417, dosar nr. 75711937, fila 224.
ldem, dogar nr. 747/1937, r„ 33.
1
Ibidem, d09ar nr. 760/1938, f, 14.
'Ibidem, dosar nr. 75711937, f„ 168.
'Ibidem, f„ 226.
6
Ibidem, f„ 229.
1
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în care au fost purtate aceste lupte, materialele folosite, efectivele

întrebuinţate, precum şi situarea lor în timp şi spaţiu, au fost cu totul diferite faţA de
operaţiunile unui război normal. Fizionomia acestei etape, este imprimată de unele

elemente ca: „situarea în spaţiu a adversarilor; ideile politice care au dus la declanşarea
rA.zboiului; scopul operaţiunilor întreprinse; mijloacele materiale şi annamentul de care
s-a dispus; lipsa unei cooperări intime între diferitele forţe sau grupări de forţe" 7 •
În legătură cu primul· element (situarea în spaţiu a adversarilor) dacll în cazul
unui război normal, beligeranţii se gAsesc masaţi pe teritorii întregi formând state sau
coaliţii de ţari care nutresc aceleaşi idei, în cazul războiului civil din Spania, forţele
militare s-au aflat în întreaga ţarA, în fiecare oraş, sat, iar de foarte multe ori, chiar
·
fiecare casă a adăpostit adversari din fiecare tabărA.
Din momentul izbucnirii conflictului luptele s-au desflşurat între adversari
izolaţi sau grupări mici, thă o conducere generalA sau dupll principii înscrise în tactica
armatelor modeme. În ceea ce privesc ideile politice se poate menţiona cA războiul civil
din Spania a evidenţiat cele două curente politice europene de atunci 8• Referitor la
scop, s-au urmărit în general distrugerea adversarilor politici şi îndeosebi a iniţiatorilor
şi a capilor mişcării. Fasciştii urmăreau să înlAture autoritatea „Frontului Popular", iar
republicanii sA-şi menţină poziţiile clştigate în urma ultimelor alegeri9. Motiv pentru
care evenimentele nu puteau să aibă o altă fizionomie în afarll de cea specifică unui
război civil. Situarea în spaţiu a adversarilor în timpul primei etape, şi posibilităţile pe
care le aveau, nu le putea permite să dispună de materiale şi annamentul de război
decât într-o milsurA foarte redusă şi anume de cel „deţinut de unitlţile militare, sau de
cel găsit prin arsenalele gamizoanei" 10 •
Un alt element care a imprimat primei etape a rllzboiului o anumită
fizionomie, îl constituie 1ipsa unei cooperări între diferitele forţe care s-au datorat
inexistenţei unei conduceri superioare, ceea ce a împiedicat desftşurarea unor acţiuni
cu caracter continuu, noţiunea de front neexistând. Se poate aprecia că operaţiunile
militare ale primei etape, prezintă o importanţă minimi (în comparaţie cu un război
normal) în care forţele sunt organizate în unităţi, bine comandate şi în perfectă legătură
unele cu altele. În prima etapă fasciştii au obţinut unele succese faţA de forţele
republicane, datorită faptului că au fost condamnate şi ascult4nd de o singură persoana
precum şi datorită faptului cil au luptat ordonat. În acelaşi timp, „efectivele republicane
··
au fost lipsite de şefi experimentaţi şi bine instruiţi" 11 .
In etapa a li-a, a Coloanelor, beligeranţii şi-au unificat forţele „formând
coloane volante sau de asalt" 12 . Fasciştii au atacat pe toate direcţiile, trupele guvernului
republican. În aceastl!. etapă s-au format două grupuri:
- De Nord - sub comanda Molia format din 45 de mii de oameni;
- De Sud - sub comanda generalului Quiepo de Lano care a fost alcătuită din
circa 30 de mii de oameni 13 •
7

Ibidem, f„ 230.
/bidem.
'Ibidem.
10
Ibidem, f., 231.
11
Ibidem, f„ 233.
12
Ibidem, f„ 234.
13
Ibidem, f„ 236.
8
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în această etapă acţiunile s-au purtat, fie izolat, fie sub forma coloanelor,
14
războiul cllpătând fizionomia unor ,,războaie coloniale" , în care forţele s-au prezentat
risipite, în grupllri izolate care au acţionat numai pe unele trasee, forţele militare fiind
răspândite pe suprafeţe mari, iar luptele purtându-se în aşa fel încât nu a fost posibili
efectuarea unui efort comun. Operaţiunile purtate în etapa a II-a, au scos în evidenţll
necesitatea unui element şi anume mijlocul de transport motorizat.
Etapa a III-a început în momentul în care operaţiunile au luat aspectul
stabilizlrii fronturilor, când grupurile Naţionaliste de la Nord şi Sud au reuşit sll faci
joncţiunea în Valea Fluviului Tajo. Începând de la această datll trupele naţionaliste,
după ce s-au instruit sub comanda generalului Franco, au hotlrât să continue
operaţiunile spre Est, urmărind cucerirea capitalei. Grupul de Sud, după mai multe
lupte a cucerit Toledo, iar la începutul lunii noiembrie 1936 a reuşit sll ajungll sub
zidurile Madridului, în regiunea cetăţii Universitare. Dupli mai multe atacuri forţele
Grupului de Sud s-au fixat, iar luptele în această parte au cllpătat aspectul războiului de
poziţii, cu perspective de durată. În această etapă superioritatea naţionaliştilor faţll de
republicani s-a datorat faptului că trupele lui Franco (70 de mii de oameni) au fost
compuse din persoane aparţinând, în majoritate, am1atei regulate din Spania; astfel din
cei 15 mii de ofiţeri care au aparţinut acestei armate, 2/3 aderaserli la forţele
naţionaliste. Cu acest personal calificat s-au format centre de instrucţie pentru
pregătirea rapid! a forţelor contrarevoluţionare. Grupul de Sud a acţionat în această
etapa de-a lungul fluviului Tajo iar cel de Nord s-a deplasat de la Nord-Est spre
Sud-Est. Republicanii s-au rezumat la o ofensivă generali cu forţe mici şi neînsemnate,
cele mai importante acţiuni ofensive fiind operaţiunile purtate pentru recuperarea
insulei Majorca şi contraofensiva din 29 octombrie 1936 de la Madrid. În acest caz,
republicanii au constituit, „un corp de debarcare a 3000 de oameni"" dotat cu cele mai
puternice mijloace.
Din examinarea atentă a operaţiunilor militare desftşurate în timpul celei de-a
III-a etape, se desprind doua concluzii:
- prima se referii la înaintarea spre est a fasciştilor, acţiunile purtându-se sub
forma unui război de mişcare în timpul căruia s-au urmărit, în general, obiective
teritoriale (Toledo şi Madridul).
- a doua s-a caracterizat prin evoluţia de la războiul „de stabilizare", la cel „de
poziţie". Republicanii s-au dovedit mai puţin pregătiţi pentru un rAzboi de mişcare 16
fiind lipsiţi de o conducere corespunzAtoare. Trupele republicane s-au dovedit
superioare în ceea ce erau specializate (lupta în localităţi şi „în razboiul baricadelor" 17).
O altll caracteristicii. a acestei etape o constituie prezenţa pe câmpul de luptă al
annamentului strAin, pus la dispozitia beligerantilor, pe deoparte, de fosta Uniune
Sovietică şi Franţa, iar pe de altă parte, de Germania şi Italia.
Etapa a IV-a a început în momentul în care fronturile se delimitaserl, iar
operaţiunile căplltaseră aspectul stabilizlrii. În timp ce rebelii urmllreau ruperea
frontului pentru cucerirea Madridului. Republicanii dimpotrivă urmăreau menţinerea
14

Ibidem,
Ibidem,
16
Ibidem,
17
Ibidem,

1
'

f„ 237.

f., 240.
f., 241.
f., 242.
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teritoriului aflat sub controlul lor. Pentru a cuceri Valencia, rebelii au concentrat „60 de
mii de oameni, 120 de avioane şi 100 de tancuri" 11 • Elementele care au imprimat
acestei etape o fizionomie nouă fată de etapele anterioare (I, II, III) au fost legate de
intervenţia statelor europene în conflict.
Conflictul spaniol, deşi a apărut şi s-a dezvoltat pe teritoriul şi în interiorul
unei singure ţllri, îşi are totuşi, ,,rădăcinile sale împinse în afara fronturilor acestei
ţllri" 19 • în urmllrirea acestui obiectiv şi ca rezultat al primelor evenimente provocate de
reacţia rebelilor, Uniunea Sovietică nu s-a mulţumit numai cu unele intervenţii de ordin
diplomatic, ci a început să ia parte activă în acest conflict prin trimiterea unor materiale
de război (avioane, artilerie, tancuri şi efective militare)20 republicanilor. Pe de altă
parte italienii şi germanii, pentru a da o ripostă „comunismului Moscovit" au intervenit
de partea rebelilor punându-le la dispoziţie efectivele şi materialele de rlzboi necesare.
Un alt element care se desprinde clar, din consultarea documentelor militare
româneşti îl constituie experimentarea unor armamente şi materiale de răZboi de cltre
ţlrile intervenţioniste. Acestea urmllreau, de altfel, „verificarea noilor armamente şi
materiale de război" 21 •
Rlzboiul civil din Spania a pus la dispoziţia statelor care au intervenit direct,
un teren pentru experimentarea diferitelor arme noi, adica a dat posibilitatea de a face
„o repetiţie generală", tuturor forţelor combatante22.
Conflictul naţional din Spania, a luat aspectul internaţional, deghizat, în care sau angajat unele Mari Puteri europene, ceea ce a flcut ca potenţialul de rlzboi al
ambelor tabere să crească, iar războiul „de mişcare" să se transforme într-unul de
„stabilitate".
O altă caracteristică a constituit-o folosirea pe câmpurile de luptl a celor mai
moderne mijloace tehnice: aviaţie, artilerie, materiale antitanc, care au tlcut ca rlzboiul
de mişcare să devină mult mai greu. Perioada în care s-a desfllşurat războiul civil din
Spania, din punct de vedere militar mai poate fi împllrţit în două faze:
a. Faza spaniolă - care corespunde etapelor I şi a II-a a rlzboiului (iulie
septembrie 1936) care a avut un aspect local, luptele purtându-se între rebelii răsculaţi,
a căror armată a fost compusă, în majoritate, din forţe regulate şi între guvernul
republican care îşi improvizase armata. Operaţiunile din timpul acestei faze s-au
executat cu mijloace reduse.
b. Faza intervenţiilor care corespunde etapelor a III-a şi a IV-a, care a început
în octombrie I 936 când ambele tabere s-au întărit cu forţe internaţionale. Intervenţia
acestor forţe a fost aşa de puternică „încât elementul om şi material de origine spaniolă
aproape că a dispilrut" 23 .
Rlzboiul a căpătat în această fază un aspect politic internaţional, iar Spania a
devenit un poligon de experimentare al materialelor fabricate după primul război
mondial şi al experimentării metodelor de luptl atinse după 1918.

11

Ibidem.
Ibidem, f„ 249.
Ibidem, f„ 250.
21
Ibidem, f„ 253.
22
Idem, fond 876, dosar nr. 399/1937, f„ I, Raport nr. 398/1937 al Ataşatului militar la Londra.
23
Idem, Fond 5417, dosar nr. 76211938, f„ 21.
19
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Alte particularităţi ale războiului civil din Spania rezultă din analiza tehnicii
şi a materialelor autohtone şi străine, folosite şi experimentate în timpul
războiului, fie de către republicani, fie de către rebeli. Astfel, în ajunul izbucnirii
rebeliunii, efectivul armatei spaniole, flră ofiţeri, număra 40 de mii de soldaţi la care se
adăugau 25 de mii aflaţi în Maroc. La cei 65 de mii de soldaţi funcţionau 11 mii de
ofiţeri ( 1700 in Maroc) şi 8000 de subofiţeri ( 1600 în Maroc )2''.
Forţele de pe continent erau grupate în 8 Divizii de infanterie, aflate la:
Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Saragosa, Burgas, Valladolid şi Caragnia. La
aceste forţe se mai adăugau: 2 regimente care de luptă uşoare (în total I 00 de care); o
Divizie cavalerie, la Madrid şi Barcelona; 2 brigăzi mixte de munte; câteva Baterii
antiaeriene; 200 avioane; câteva corpuri forţe poliţieneşti (2500 de ofiţeri şi 71 de mii
militare

soldaţi)25 .
Experienţa războiului civil din Spania, desfăşurat în condiţii dezavantajoase
din punct de vedere al dotării tehnice pentru Republicani, a dovedit că arma cea mai
bună în război este omul animat de un adevărat patriotism, care de multe ori poate
să egaleze unele tehnici militare superioare. Nenumăraţi patrioţi spanioli, mulţi dintre
ei fiind oameni simpli din popor sau intelectuali, s-au afirmat fără egal în luptele
împotriva rebelilor şi a aliaţilor lor. Astfel, din cadrul Regimentului V, s-au afirmat
conducători militari ca: „Modesto, Galan, Juanito, Mera" 26 şi mulţi alţii care, în condiţii
deosebit de grele, au reuşit să obţinA victorii strălucitoare asupra fasciştilor. Războiul a
demonstrat că în rândul armatei republicanilor, eroismul a luat proporţii de masă.
Luptele care s-au desflşurat în Spania în timpul războiului civil, pennit sa se fonnuleze
unele concluzii privitoare la armele folosite şi la tehnica respectivă, în sensul că:
- Printre materialele militare străine întrebuinţate în Spania un loc important
l-au ocupat cele gennane, italiene şi sovietice. Dacă unele materiale din punct de
vedere al tehnicităţii, erau considerate vechi şi deci cunoscute încă din timpul primului
război mondial, altele însă, au fost scoase din arsenal în jurul anului 1938 şi supuse
la grele încerc4ri în timpul războiului (printre care menţionăm carele de luptă, armele
antitanc şi apărare antiaeriană).
- Deoarece nici rebelii şi nici republicanii nu au dispus de tehnica de luptă,
deţinută de unele state europene, ei s-au văzut nevoiţi să recurgă la ajutorul militar
str&in ca urmare a cooperării cu unele state ca: Germania, Italia, fosta U.R.S.S. şi altele.
Rebelii în timpul războiului au utilizat: carul uşor de 4-5 tone (model german)
şi carul rapid „ansaldo fiat" de 2,5 tone (model italian), viteză 45 km/oră. Republicanii,
la rândul lor au întrebuinţat material sovietic după cum urmează: carul mijlociu BT de
12 tone, viteza 55 km/oră şi carul greu T. 28 de 18 tone cu viteza de 40 km/ora.
- Pe lângă scopurile de ordin economic s-au ideologic unnl1rite de ţările care
au cooperat cu rebelii, ori cu republicanii spanioli, în timpul războiului civil, se mai
desprind şi altele de ordin militar, în sensul experimentării unor materiale şi anne
create în unna primului război mondial.
Din documentele militare româneşti, referitoare la studiul tehnicii militare, şi
din observaţiile serviciilor istorice, rezultă că „tipurile de arme şi materiale

2
'
1
'
26

Idem, dosar nr. 759/1938, f„ 24.
Ibidem, f„ 26-32
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întrebuinţate de cei 2 adversari în timpul rAzboiului civil, sunt foarte avariate'm.

Majoritatea tipurilor de anne folosite fie de către rebeli, fie de către republicani, au
făcut parte din loturile de tehnică militari, pe care furnizorii le-au fabricat nu numai
pentru ei în vederea unui viitor război, ci şi din acelea care deja îşi făcuserll stagiul
(fiind considerate depăşite) în interiorul ţărilor respective, urmând a fi locuite prin noile
modele. Experimentarea armelor respective, a tehnicii militare în Spania, ca urmare a
colaborllrii cu Germania, Italia, fosta U.R.S.S. şi Franţa au avut o mare importanţă,
deoarece acele anne au fost create în urma primului razboi mondial şi deci ele nu
făcuseră cunoştinţă cu câmpul de luptă. în urma acestor experimente, o primă concluzie
care s-a desprins, a constat în faptul că anna automat! a triumfat, tot aşa după cum
triumfase şi în anii primului război mondial.
- Cooperarea Spaniei franchiste cu Germania şi Italia a imprimat conflictului
un caracter special, el transfonnându-se într-un rAzboi naţional împotriva rebelilor din
ţar! şi din afara. Ceea ce presa a numit „voluntari", germanii şi italienii au fost în
realitate forţe ale armatelor regulate aparţinând celor doull state, care au fost plătite de
guvernul rebel cu solde destul de mari. Astfel; un soldat gennan primea în bani
româneşti 14.000 lei pe lună motiv pentru care „voluntarii" îşi permiteau un mod de
viaţă strălucit2 8 .
Războiul civil din Spania, cu toate urmările lui negative pentru evoluţia
general! a poporului din aceasta ţară, constituie unul din evenimentele din cele mai
importante ale istoriei contemporane universale. A fost un război civil, dar care s-a
generalizat prin intervenţiile externe transfonnându-se într-un conflict european.
Spania a fost prima arenă, unde s-au înfruntat blocuri adverse, unde s-au folosit şi
experimentat materiale şi arme de luptă (mitraliere, tunuri, puşti, mortiere, grenade,
tancuri de diferite mărimi, avioane de vânătoare de bombardament şi cercetare, 29 arme
care au fost folosite în timpul primului război mondial de către ţările respective).
Documentele militare extrase din Arhiva Ministerului Apllrării Naţionale • fondurile:
5417 (secţia a II-a Informaţii), 5418 (secţia a III-a Operaţii), 876 (ataşaţi militari) şi
5451 (serviciile istorice) conţin referiri directe nu numai la România ci şi la alte state
europene şi confinnă în mod evident, ajutorul masiv acordat de Germania şi Italia
franchiştilor, precum şi de fosta Uniune Sovietică, republicanilor.
Din aceleaşi documente, rezultă că după aproape 32 de luni de război, numărul
victimelor s-a ridicat la aproape 1 milion.
Concluzii
RAzboiul civil din Spania, cu toate urmările lui negative pentru evoluţia
generală a poporului din această ţară, constituie unul din evenimentele din cele mai
importante ale istoriei contemporane universale.
Spania a fost prima arenă, unde s-au înfruntat blocuri adverse, unde s-au
folosit şi experimentat materiale şi arme de luptl, care au fost folosite în timpul
primului rAzboi mondial de către ţllrile respective.

27

Idem, dosar nr. 76211938, f„ 11.
Arhivele M. A. N., fond 5417, dosar nr. 752/1937, f., 12.
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Idem, dosar nr. 880/1938, f., 92-98.
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Războiul civil din Spania a fost şi al poporului român, fapt explicat prin
participarea în rândul „Brigăzilor Internaţionale" a peste 600 de voluntari, dintre care
70 se odihnesc „pe veci" în pământul Spaniei.

LES PARTICULARITES DE LA GUERRE CIVILE D'ESPAGNE
(1936-1939) DANS LA VISION DE QUELQUES DOCUMENTS
ROUMAINS INEDITS

Resume
La guerre civile d'Espagne, malgre de toutes consequences negatives pour
l'evolution generale du peuple de ce pays, constitue l'un d evenements tres importants
de l'histoire contemporaine universelle.
L'Espagne a ete la premiere arene, ou sont affronte des groupes adverses, ou
sont utilise et s'experimente des materiales et des armes, qui ont ete utilisees dans la
premiere guerre mondiale de pays en question.
La guerre civile d'Espagne a ete aussi la guerre du peuple roumain, evenement
explique par la participation en „Brigade lnternationale" plus de 600 volontaires,
desquels 70 se reposent „par etemite" dans la terre d'Espagne.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

GHEORGHE TĂTĂRESCU - AMBASADOR LA PARIS
TEODOR CIOFLAN•
anului 193 8, guvernul a luat unele hotărâri menite să evidenţieze
pe care România o acorda relaţiilor cu cele două state
occidentale Franţa şi Anglia. La 20 decembrie 1938, N. Petrescu-Comnen a fost
înlocuit din fruntea Ministerului de externe, cu Grigore Gafencu, diplomat cu întinse
relaţii, mai ales în Anglia. Legaţia română din Paris a fost ridicată la rang de ambasadă,
iar ca ambasador a fost numit Gheorghe Tătărescu 1 •
Miercuri 22 februarie 1939 la ora 9 la TAtărescu, Victor Slăvescu este pus la
curent cu ceea ce a făcut la Paris, după ce la 9 decembrie 1938, legaţiile României la
Paris şi Franţei la Bucureşti au fost ridicate la rang de ambasade, pentru a marca
importanţa deosebită, în respectivul context internaţional, a relaţiilor cu Franţa,
Gheorghe Tătărescu, consilier regal, a depus jurământul de ambasador la Paris,
prezentându-şi scrisorile de acreditare la 26 decembrie 1938. Revenise la Bucureşti
pentru consultări2.
Paralel cu aceste măsuri, guvernul român a căutat să amelioreze relaţiile cu
Germania. Unui asemenea obiectiv i-a slujit atitudinea binevoitoare faţă de intrarea
Germaniei în Comisia europeană a Dunării la I martie 1939. La începutul anului 1939
au fost trimişi în Germania, cu misiuni de informare, Gh. Brătianu, Atta Constantinescu
şi N. Malaxa, care au purtat discuţii cu M. Gl:lring şi Wohlthat; de asemenea Gr.
Gafencu a avut convorbiri la Bucureşti cu Stelzer şi Gerstenberg, privind încheierea
unui acord economic de lungă durată, între cele doull ţări, care să ţină seama de
'cerinţele Reichului. În schimb Germania urma să garanteze graniţa de vest a României
şi să nu mai sprijine pretenţiile revizioniste ale Ungariei.
Delegaţia economică germană condusă de Wohlthat a sosit la Bucureşti în ziua
de 13 februarie fiind primită în aceeaşi zi de Carol al II-iea, care şi-a exprimat sprijinul
pentru încheierea cu succes a tratativelor. Pretenţiile germane au descoperit însă pe
rege, întrucât nu era vorba de un tratat încheiat intre două ţări suverane, ci de
subordonare economică a ţării noastre; în acest scop, delegaţii germani au propus
„aciaptarea" economiei româneşti la nevoile Berlinului, mai ales în ceP.a ce priveşte
La

sffirşitul

importanţa excepţională

• Muzeul Judeţean Argeş.
1
Aron Petricşi colab„ lstoria României intre anii 1918-1981, Ed. Didactica şi pedagogica, 1981, p. 195.
2
Victor Sllvescu, Note zilnice, Magazin istoric, anul XIII, nr. 1(262), ianuarie 1989, p. 42.
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agricultura; dezvoltarea unei industrii germano-române de petrol, exploatate în comun
a resurselor subsolului şi a pldurilor din România ş.a. 3 •
Delegatia română la tratative opunea o rezistenţă dârză, când la 14 martie
1939 trupele naziste au invadat Cehoslovacia, încălcând în picioare Acordul de la
MUnchen, iar la 15 martie Hitler a intrat în Praga. Anglia şi Franţ.a, deşi garantaseră
noile granite ale Cehoslovaciei stabilite la MUnchen, sau mulţumit să facă declaraţii ,
aceasta era ultima agresiune pe care o mai tolerau4 •
Privind acordul economic cu Germania, Ia 19 martie 1939 lordul Lloyd
preşedinte Ia British Council, organism creat în 1934 însărcinat cu dezvoltarea relaţiilor
şi schimburilor cu Marea Britanie şi celelalte ţări ale lumii îi scria lui Halifax: „Am
avut ieri seară o lungă întrevedere cu V. Tilea, ambasadorul României Ia Londra care
mi-a spus că ultimatumul economic german a fost dat României. Gh. Tătărescu
ambasadorul României la Paris i-a comunicat telefonic ştirea, iar Bonnet a confirmato... După plrerea mea, Gafencu nu este un om ferm şi a fost tot timpul înclinat sll faci
concesii Germaniei5 • De altfel în primele sltptămâni ale anului 1939, francezii nu
încetaseră sit prezică că România va fi foarte curând subjugată de Germania.
Profitând din plin de climatul politic creat prin ocuparea Cehoslovaciei,
Germania va impune guvernului român acceptarea unui tratat care să ducii la
subjugarea economică a României. în ziua de 22 martie Wohlthat a declarat lui Gr.
Gafencu că era hotărât să părăsească în ziua următoare România, ameninţând cu
ruperea tratativelor. După discuţii încordate, desfăşurate în prezenţa şefului guvemului
Călinescu, în noaptea de 22/23 martie s-a ajuns la semnarea tratatului economic.
Pentru a demonstra că România nu se consideră subordonată celui de-al treilea
Reich, guvernul român a încheiat acordurile economice româno-francez din 31 martie
şi româno-englez din 12 iulie 1939. La 13 aprilie, guvernul englez şi cel francez au
declarat public cil vor garanta securitatea României, precum şi a Greciei, dar aceste
discuţii erau lipsite de conţinut şi ca atare de eficacitate .
Manifestarea după 15 martie 1939 a intenţiilor guvernelor Chamberlain şi
Daladier de a înjgheba noi alianţe politice a fost întâmpinată cu rezerve din partea
statelor din sud-estul Europei. Politica mOncheneză a Angliei şi Frantei, pe de o parte,
caracterul foarte vag al ofertelor de asistenţă anglo-franceză din zilele de după cAderea
Cehoslovaciei, respingerea din nou de cele două puteri occidentale a măsurilor
formulate de Uniunea Sovietici în vederea preîntâmpinlrii războiului, pe de alt! parte,
au creat incertitudine în ceea ce priveşte modul în care Marea Britanie şi Franţa
concepeau sprijinirea concretă a ţărilor sud-est europene ca şi participarea nemijlocită a
7
operaţiilor militare pe un eventual front balcanic •

Viorica Moisuc, Imperativul organizării securităţi/ şi păcii europene şi politica extern/l a Romdnlet tn
ultimele /uni de pace (aprilie-august 1939), în Studii privind politica extemăa Romlniei, 1919-1939, Editura
3

militara, Bucureşti, 1969, p. 215.
Aron Petric şi colectiv; Istoria Romdntel intre 1918-1981, Editura didactici şi pedagogica, Bucureşti, 1981,
195.
Cristian Popişteanu, „Cazul Tilea" ln Magazin istoric, anul IX, nr. I0(103) octombrie, 1975, p. 20.
6
Aron Petric şi colectiv, Istoria Romdniet intre anii /918-1981, Editura didactici şi pedagogica, 1981, p.
196.
7
Viorica Moisuc, op. cit. p. 215.
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Conciliabilele Londra-Paris-Varşovia din ultima decadă a lunii martie 1939
asupra chestiunii reorganizării europene au adoptat în cele din unnă fonnula garanţiilor
unilaterale franco-britanice pentru Polonia şi România, aceste garanţii nu aveau rostul
să precizeze modul de concretizare a asistenţei militare occidentale în favoarea celor
două ţări, ci să angajeze în relaţii de ajutor reciproc Polonia şi România în cazul
oricărei agresiuni. În această situaţie România este nevoită să renunţe la aceste garanţii.
În condiţiile în care trupele gennane se apropiau vertiginos de graniţele
României, iar presiunile pentru semnarea acordului economic româno-gennan
cunoşteau punctul culminant, ministrul român la Londra, V.V. Tilea s-a prezentat încă
din data de 17 martie 1939 la Foreign Office, infonnând guvernul britanic că hitleriştii
au dat României ultimatum economic şi întreba dacă România se poate sprijini pe
ajutor britanic, guvernul român a negat existenţa ultimatumului şi a apreciat intervenţia
lui Tîlea ca inoportună.
Gh. Tătărescu declara privitor la această situaţie astfel:
„Eu, ca ambasador al ţării la Paris, am fost prin acţiunea mea, prin negocierile
şi demersurile de fiecare zi, copărtaş Ia realizarea acestui important act politic. Ziua de
23 martie 1939, când mi s-a comunicat la Quai d'Orsay că ministrul afacerilor str!iine
este autorizat de guvernul Republicii Franceze să declare guvernului român că, în caz
de agresiune neprovocată, împotriva României, Franţa ne va sprijini cu toate forţele
sale - ziua aceasta a fost pentru mine prilej de înaltă satisfacţie sufletească. Nu cu
inima uşoarA am lăsat deci să se sfanne actul la făurirea căruia lucrasem cu atâta
însufleţire şi, numai pentru a pregăti rezistenţa împotriva cele mai primejdioase
ameninţări din istoria neamului nostru, am acceptat la renunţarea la graniţele francobritanice. Cred însă că actul acesta grav nu poate fi, nu trebuie să fie din partea
nimănui, obiect de speculaţie demagogică" 8 .
Referindu-se la situaţia creată României în ipoteza unui atac combinat din
partea Gennaniei şi Ungariei horthyste, la conjunctura internaţională din primăvara
anului 1939, primul ministru, Annand Călinescu arăta în cadrul unei conferinţe cu
re;gele: „Nu se poate preciza dacă vor încerca Germania şi Italia să mai împingă spre
răsărit, asmuţind Ungaria şi Bulgaria asupra României, sau vor încerca să obţină
neutralitatea aici şi se vor întoarce cu toată greutatea spre apus, în Mediterana. În orice
caz, am sentimentul că nu vom scăpa de încăierare. Poziţia de neutralitate pentru noi e
bună". Pericolul agresiunii din partea puterilor axei, ce plana asupra statelor balcanice
şi neîncrederea în asistenţa franco-britanică, determinau într-o formă sau alta prudenţă.
Toate aceste elemente explică respingerea din partea României a ideii pactului de
asistenţă mutuală.
Comunicările

verbale :flcute de ministrul de externe Gr. Gafencu miniştrilor
Marii Britanii la Bucureşti, în zilele de 20 şi 21 martie, dar şi telegrama nr.
18255, trimisă din Bucureşti la 20 martie, ambasadorului Gh. Tătărescu la Paris arătau:
„România s-a ferit şi se fereşte să unnărească o politică faţă de Gennania care ar putea
fi privită provocatoare"9•
Franţei şi

Sanda Tlltlrescu - Negroponles, Gh. Tătărescu, Mărturii pentru istorie, Editura Enciclopedicll, Bucureşti,
1996, p. 272.
•V. Moisuc, op. cil. p. 223.
9
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La sflrşitul lunii martie şi începutul lunii aprilie 1939 situaţia în Balcani se
caracteriza printr-o puternică confruntare între cele două grupAri de mari puteri anglofrancezA şi germano-italianll., fiecare cll.utlnd să-şi întAreascll. poziţiile în aceastll zonll.
Pe de o parte Anglia şi Franţa, după ce au încheiat la 31 martie un tratat de asistenţii. cu
Polonia, au dat la 13 aprilie, guvernelor României şi Greciei, prin declaraţii unilaterale,
asigurarea cil dacă va fi întreprinsll. o acţiune punând în pericol independenţa lor iar
cele două ţ11ri vor considera că este în interesul lor vital să reziste prin forţa, ele vor da
„de îndată toată asistenţa care le stă în putere''. Garanţiile au produs un puternic
pesimism la Sofia 10 • Totodată Anglia şi Franţa au iniţiat în această perioadă tratative cu
guvernul turc, care vor duce într-o primii. etapă la semnarea unor declaraţii anglo-turce
(12 mai) şi franco-turce (23 iunie) şi, în final, la un acord tripartit anglo-franco-turc (19
octombrie}, prin care părţile se angajau la o strânsă cooperare şi consultare privind
problemele din Mediterana Orientală şi Balcani.
Pe de altă parte, ofensiva puterilor Axei în sud-estul Europei s-a concretizat
printr-o creştere a influenţei lor asupra politicii guvernului de la Budapesta, prin
impunerea acordului economic oneros de la 23 martie 1939 României şi prin ocuparea
de cl1tre Italia, la 6 aprilie a Albaniei.
Ca urmare a acestei situaţii internaţionale în sud-estul Europei a crescut
importanţa Bulgariei în stabilirea raportului de forţe din această parte a continentului şi
de aceea, ambele grupări de mari puteri au încercat să şi-o apropie: Germania şi Italia
opunându-se unei colaborAri a acesteia cu Înţelegerea Balcanicl1 şi încurajându-i
revendicările teritoriale: Anglia şi Franţa, dimpotrivă, încurajând colaborarea Bulgariei
cu ţările din Înţelegerea Balcanică şi manifestând o atitudine „înţelegătoare" faţă de
revendicările teritoriale ale acesteia 11 •
Activitatea diplomatică a României la Londra prin V. Tilea şi Paris prin Gh.
Tătărescu, cât şi misiunea încredinţată de Gafencu lui Al. Cretzianu, urmăreau
deopotrivă şi o rezolvare a chestiunii prevenirii annamentului. Practic, în situaţia sa
internaţională România nu era în măsură a opune unele agresiuni decât propriile sale
forţe militare, insuficient dotate. Oricăror asigurări diplomatice se spunea în finalul
instrucţiunilor pentru misiunea lui Al. Cretzianu „preferăm să ni se dea arme". La
sfftrşitul primei decade a lunii aprilie agravarea situaţiei internaţionale a României a
determinat cercurile conducătoare româneşti sl1 pună mai deschis şi categoric
soluţionarea chestiunii garanţiilor. La 11 aprilie în cadrul audienţelor separate acordate
ambasadorului Franţei, Thierry şi ministrului Marii Britanii, Hoore, ministrul de
externe român a criticat violent noile încercllri ale guvernelor francez şi englez de a
tergiversa luarea unei hotărâri. În urma constltuirilor secrete de după 1O aprilie 193 9
dintre Anglia şi Franţa, la 13 aprilie, Chamberlain în Camera Comunelor şi Daladier în
Palatul Bourbon au declarat: „Guvernul englez şi guvernul francez atribuie cea mai
mare importanţă prevenirii oricărei modificări impuse prin forţă, sau prin ameninţarea
forţei, statu quo-ului în Mediterana şi Peninsula Balcanic!. Având în vedere
circumstanţele speciale puse în evidenţă de ultimele s!lptilmâni, cele două guverne au
111
Ion Calafeteanu, Diplomaţia romd11eascll î11faţa ex.panslu11iifasclste, î11 Probleme de polltlctl externi:J a
Romdntel, 1918-1940, Editura Militara, Bucureşti, 1977, p. 364.
11
Arh. M.A.E., Dosare speciale, voi. 53. lmstrucţlu111le date de Gr. Gqfencu lui Al. Cretzianu în ziua de 7
aprilie 1939, i11 vederea misiunii sale la Lo11dra şi Paris.
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dat în consecinţă României şi Greciei, asigurarea cil dacii va fi întreprinsă o acţiune
punând în pericol independenţa lor în aşa fel încât cele douli ţări vor considera că este
în interesul lor vital să reziste prin forţă, guvernul englez ţi guvernul francez se
angajează să le dea de îndată toată asistenţa care le stă în putere 1 •
La 18 aprilie după ce a primit acordul guvernelor de la Belgrad şi Atena,
Gafencu a infonnat pe premierul bulgar de intenţia celor patru guverne de a invita
Bulgaria să participe la lucrările Consiliului Economic al înţelegerii Balcanice.
Kiosseivanov - „satistlcut de acest demers a declarat lui Eugen Filotti ministrul român
la Sofia cll nu vede, nici un motiv de a participa, dar nu a dat un răspuns definitiv. Când
la 27 aprilie, Filotti a avut o discuţie cu directorul politic din ministerul de externe
bulgar asupra aceleiaşi probleme el a observat cil cercurile oficiale bulgare „socotind
schimbată situaţia în Balcani... nu considera utilă participarea la lucrilrile economice
ale Înţeleierii Balcanice".
In ultimele zile ale lunii aprilie, Gafencu va face o vizită la Paris ministrului
de externe al Franţei, Bonnet şi secretarului general al Quai d'Orsay, care s-au interesat
de posibilitatea stabilirii unei înţelegeri cu Bulgaria „pe baza unor concesii din partea
noastră". Răspunsul lui Gafencu a fost fenn: „suntem hotărâţi să nu facem nici o
concesie de ordin teritorial" referindu-se la cererea lui Kiosseivanov pentru satisfacerea
chiar parţială a revendicărilor sale, Dobrogea de sud, pentru ca Bulgaria sll adere la un
bloc al tuturor statelor balcanice.
În situaţia internaţională complexă de maximă tensiune din lunile martieaprilie 1939, când unele state din Europa erau ameninţate în chiar fiinţa lor naţională,
unii oameni politici români, din necesitatea impusă de desfllşurarea evenimentelor, au
hotărât mobilizarea tuturor forţelor naţiunii pentru apărarea independenţei şi
suveranităţii patriei, unirea cu forţele celorlalte popoare din sud-estul Europei într-un
front de luptă împotriva Gennaniei naziste, şi au înclinat în scopul realizării acestui
deziderat, să încheie cu Bulgaria „un pact de amiciţie perpetuă". Armand Călinescu a
prezentat la 24 aprilie 1939, un plan regelui în acestsens 13 •
Un consiliu de coroană desfăşurat la 15 aprilie 1939, a analizat şi politica
Bucureştilor faţă de Ungaria. Bunele intenţii faţă de Budapesta au reieşit şi din faptul
că mai multe contingente, concentrate la graniţa de vest, au fost lăsate la vatră. La 12
aprilie, Ungaria se retrăsese din Liga Naţiunilor, Istvan Csaky declarând în faţa
, comisiilor parlamentare de politici externă, că ţara sa „va lua măsuri militare pentru
respectarea drepturilor milenare?". Deşi nu inspirll încredere, constată premierul
Călinescu, am decis demobilizarea Bră „a slăbi vigilenţa şi forţa de acoperire, pentru a
da un semn de destindere" 14 •
Din păcate Ungaria nu dovedea acelaşi fairplay. La 16 aprilie 1939, Csaky i-a
înmânat lui Bossy o notă diplomatică. În document, în locul expresiei sugerate la
Bucureşti, „guvernul ungar va respecta frontiera română" se găsea fraza „guvernul
12
Viorica Moisue, Imperativu/ organizlirii securltliţii şi plicii europene şi politica externli a Romdniei în
ultimele luni de pace (aprilie-august 1939), în Situaţii privind politica externi a Rom8niei, Editura Militari,
Bucureşti, 1969, p. 237.
11
Ion Calafeteanu, E;forturile diplomaţiei româneşti fn vederea rea/izlirii unit/iţii de acţiune a statelor din
sud-estul Europei infaţa e~nsiuniifasclste (martie 1938 - iulie 1939), tn Probleme de po/itlcli externă a
Romdniei, 1918-1940, Editura Militarii., Bucureşti, 1977, p. 371.
14
V.F. Dobrinescu, Rom4nla şi Ungaria de la Trianon la Paris, 1920-1947, Ed. Viitorul Românesc, p. 151.
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ungar a dat ordin trupelor sale încă de la începutul ocupării Ucrainei subcarpatice, de a
respecta, ca în trecut, toate frontierele României'' 15 •
La stlrşitul lunii mai 1939, Secţia Operaţii a Marelui Stat Major de Ia
Bucureşti a procedat Ia o analiză a alianţelor militare ale României şi a colaborării sale
cu aliaţii.
O alianţl importanta a Romftniei era aceea cu Iugoslavia, prin protocolul
confidenţial din 22 februarie 1939, încheiat la Bucureşti, convenţia de alianţl defensivă
româno-iugoslavll din 192 l a fost prelungită pe încll 5 ani. Pentru punerea la punct a
convenţiei militare, Marele Stat Major de la Bucureşti s-a adresat la 14 mai
organismului omolog iugoslav, cllruia i-a cerut sll facil cunoscut punctele de vedere şi
să prezinte modalitllţile privind încheierea unui protocol special destinat sll
materializeze Convenţia militară din 1922. Între semnele de întrebare pe care Marele
Stat Major de la Bucureşti le încerca, două erau esenţiale: 1) În ce mllsurll se putea
conta, în acel moment, pe cooperarea Iugoslaviei contra Ungariei; 2) Care ar putea fi
atitudinea Poloniei în eventualitatea unei agresiuni ungare şi apoi ungaro-germane în
contra României exclusiv? 16 •
Raportul cu numllrul 358/c adresat de Gh. Tătărescu din Paris la 30 mai 1939,
regelui Carol al Ii-lea face o recapitulare a evenimentelor desfllşurate în ultimele cinci
luni şi are drept obiectiv considerarea scopurilor şi mijloacelor acţiunilor noastre
diplomatice în legllturll cu noua situaţie intemaţionalll. Această situaţie este dominata
de crearea a ceea ce diplomaţia britanici a numit „frontul pilc ii". Desfiinţarea
Cehoslovaciei şi anexarea Albaniei au provocat rând pe rând reacţiuni şi temeri, care au
dus la organizarea unei noi linii de rezistenţll, onorată prin urmAtoarele acte:
Constituirea blocului anglo-franco-polon
Constituirea blocului anglo-franco-sovietic
Constituirea blocului anglo-franco-turc
Garantarea de către Anglia şi Franţa a României şi Greciei.
La aceste acte trebuie adlugate:
Redresarea internă a Franţei cu corolarul ei, amplificarea până la maximwn a
mijloacelor militare.
Înarmarea prodigioasă a Marii Britanii şi transformarea ei, prin introducerea
serviciului militar obligatoriu, în puterea militară terestră.
Orientarea din ce în ce mai hotărâta a Statelor Unite ale Americii pentru a
sprijini puterile occidentale şi care şi-au gllsit manifestarea concretă în deschiderea
uzinelor de război americane în favoarea Franţei.
Toate aceste acte, au adus schimbări profunde în orientarea politicii externe a
statelor europene şi au adus schimbări radicale în raportul de forţe dintre sistemul
defensiv al puterilor occidentale şi blocul gennano-italian cu anexa lui Ungaria 17 •
Gh. Tatllrescu în continuarea raportului sau afirma ca posibilităţile rAzboiului
au scăzut. Barajul de forţe organizat de puterile occidentale, ciclul actelor de agresiune
Ibidem.
Ion Enescu, Polii/ca exlernlJ a Romdnlel in perioada 1944-1947, Editura Ştiinţifici şi Enciclopedici,
Bucureşti, p. 201.
17
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond 71, 1920-1941, Franţa, Relaţii cu RonuJnla, 1939, voi. 69,
Sanda Tltllrescu - Negropontes, Gh. Tltarescu, MiUturtl pentru /3/orle, Ed. Enciclopedici, Bucureşti, 1996,
p. 221.
u

16

https://biblioteca-digitala.ro

GHEORGHE TĂTĂRESCU - AMBASADOR LA PARIS

363

poate fi considerat pentru moment închis. Graţie reţelei de alianţe încheiate sau în curs
de încheiere, care acoperă azi toate punctele nevralgice ale Europei, un act de agresiune
se transfonnll., automat pentru unele cazuri, quasiautomat pentru altele, în război
general ca o soluţie sigurii a revendicllrilor sale. Războiul e încll posibil, dar războiul nu
mai e probabil. Dacll şansele războiului au sclzut, au sporit însă şansele Conferinţei
generale de lichidare, pe care am întrev!zut-o în toate rapoartele mele.
în ultimele sll.ptămâni de tensiune, Marile Puteri antagoniste au negociat şi
negociază indirect între ele şi pregătesc terenurile de compromis, fie pentru înţelegeri
parţiale şi limitate, fie pentru o lichidare generală. Iniţiativele preşedintelui Roosevelt şi
a suveranului Pontif sunt manifest!rile vizibile ale acestei mentalităţi, care începe să
stăpinească tot mai mult cercurile de înrudire ale tuturor Marilor Puteri 18 •
Pregătirea poziţiunii României în faţa unei asemenea eventualităţi trebuie să
fie azi ţelul principal al întregii noastre acţiuni diplomatice.
În desfăşurarea acestei acţiuni trebuie în primul rând să căut!m, în cadrul
posibilităţilor noastre, să împiedicăm convocarea unei asemenea conferinţe generale. A
favoriza negocierile şi compromisurile cu obiect limitat ale Marilor Puteri. Trebuie să
ne preglltim - în cazul ţinerii unei conferinţe de lichidare generalii. - sll. participăm la
lucrll.rile şi hotărârile ei. Dacă va avea loc această acţiune, cred că trebuie să luăm în
considerare că Gennania şi Italia vor veni la masa de conferinţll ipotecate de legăturile
şi angajamentele luate faţll de unguri şi bulgari şi cil susţinători ai intereselor României
nu pot fi decât Anglia, Franţa şi Statele Unite. Nu trebuie nesocotite, în această ordine
de preocupări, sforţările făcute de bulgari, care caută stăruitor buna.voinţa puterilor
occidentale în favoarea revendicării lor 19 •
Dacă, acum cinci luni „dezannarea ostilităţilor gennane" era prima preocupare
a acţiunii noastre externe, azi această preocupare trebuie să aibă drept ţel adâncirea şi
strangerea legăturilor cu puterile occidentale, care, în urma recentelor regrupări
europene, reprezintă forţele hotărâtoare pentru organizarea păcii. Această politică nu
este incompatibilă cu politica de colaborare economica. cu Gennania. Tratatul
economic cu Gennania trebuie, în chiar interesul României, executat loial, fireşte, cu
grija constant! de a nu primejdui nici unul din posturile noastre de comandll economică
• şi de a nu crea în favoarea acestei puteri posibilităţi de hegemonie sau baze de înrâurire
asupra vieţii noastre naţionale. În finalul raportului Gh. Tătărescu concluziona: Dacă
totuşi - cu toate sforţările noastre de a ne feri de această alternativă - vom fi puşi în
faţa unei situaţii, în care să fun siliţi să alegem între întărirea raporturilor noastre cu
Germania cred - judecând şi cumpănind toate consecinţele - că nu trebuie sll avem o
clipll de ezitare: acţiunea noastră externii trebuie să se alinieze pe acţiunea puterilor
occidentale.
în acest timp, guvernul român a încercat să obţină o ameliorare a relaţiilor cu
Uniunea Sovietică, în vederea încheierii unui pact de neagresiune româno-sovietic pe
baza recunoaşterii statu-qou-lui teritorial. La 8 mai 1939, Gr. Gafencu a avut o discuţie
la Bucureşti cu Potemkin, adjunctul comisarului poporului pentru afacerile externe, în

18

19

Ibidem, p. 222.
Ibidem.
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cadrul căreia ministrul român şi-a exprimat dorinţa îmbunatăţirii relaţiilor dintre
România şi Uniunea Sovietică20 •
Caren1ele planurilor anglo-franceze de organizare a securitAţii ameninţate în
Europa răsăriteană au făcut tot mai actuală necesitatea consolidării mijloacelor de
rezistenţă şi apărare pe plan local. În cadrul Înţelegerii Balcanice, un rol important îl
avea Turcia, atât prin poziţia sa strategică cât şi prin relaţiile sale externe. Din punctul
de vedere al cercurilor conducătoare româneşti dezvoltarea colaborării cu Turcia privea
câteva aspecte esenţiale: întărirea Înţelegerii Balcanice, ca organism antirevizionist şi
de apărare a statu-quo-ului teritorial în Balcani; împiedicarea acţiunilor agresive
revizioniste ale guvernului Bulgariei şi eventuala raliere a acestuia la pactul înţelegerii
Balcanice; posibilitatea folosirii strâmtorilor pentru operaţiuni militare în caz de război
şi în special pentru aprovizionarea şi transportarea forţelor militare occidentale în
ajutorul României; mijlocirea guvernului de la Ankara în chestiunea dezvoltării
relaţiilor României cu Uniunea Sovietică.
Convorbirile oficiale de la lstambul din zilele de 8 şi 9 aprilie, între miniştrii
de externe ai Turciei şi României au exprimat îngrijorarea celor doua state faţl de
21
evoluţia situaţiei intemaţionale •
La 20 mai, la deschiderea lucrărilor Consiliului Economic al Înţelegerii
Balcanice de la Bucureşti, Gr. Gafencu îşi exprima părerea de rău că nu sunt prezenţi
reprezentanţii poporului bulgar. „Noi - arata ministrul de externe român - nu ne
pierdem totuşi nădejdea de a putea convinge Bulgaria, de care ne apropie Acordul de la
Salonic, că participarea la lucrările Înţelegerii Balcanice n-ar strica prestigiul lui nici
viitorului şi nici intereselor fireşti".
La 21 mai, în discuţii pe care Gafencu le-a avut cu omologul sAu iugoslav la
Orşova, s-a hotărât, de asemenea, continuarea eforturilor de atragere a Bulgariei, în
sfera de influenţă a înţelegerii Balcanice.
·
În raportul asupra politicii externe sovietice prezentat la 31 mai, ministrul de
externe Molotov definea astfel obiectivele U.R.S.S. „Cum determinăm sarcinile noastre
în actuala situaţie intemaţiona!A? Socotim că ele coincid intereselor celorlalte ţări
neagresive. Ele constă în a opri extinderea agresiunii şi, în acest scop, în crearea unui
front defensiv, eficient şi de nădejde al puterilor neagresive.
La 7 iunie, nota Slăvescu că la minister 1-a primit pe R. Franasovici,
ambasadorul nostru la Varşovia, cu care a discutat condiţiile noului contract de tunuri
antitanc ce s-au comandat în Polonia. Vorbesc apoi cu Franasovici de TAtărescu, pe
care l-am văzut ieri la deschiderea Parlamentului, destul de rAu dispus. Mi-a spus că se
va întoarce în ţară în toamnă, dar că până atunci mai rămâne la Paris. Trebuie sl aştept
liniştit evenimentele favorabile, debarasându-se între timp de legături, iţi fac mai rău.
În discursul despre politica externă a României rostit în Parlament la 9 iunie,
ministrul de externe român sublinia: „.„principiul integrităţii teritoriale care e la
temelia politicii noastre externe, este un principiu general de ordine şi pace europeana„.

Aron Petric şi colab., Istoria Romdnlel Intre anii 1918-1981, Editura Didacticii şi Pedagogicii, Bucureşti,
1981, p. 197.
21
Viorica Moisuc, Imperativul organiz4ril securltdţll şi pdcll europene şi polllica uternlJ a Romdnle/ fir
ultimele luni de pace (aprilie-august 1939), în Studii privind politica externii a RomAniei, Editura Militari,
Bucureşti, 1969, p. 230.
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suntem hotărâţi să apărăm cu annele hotarele şi neatârnarea ţării. La orice atingere a
acestor bunuri ne vom bate.
Guvernul Călinescu şi opinia publica din România şi-au pus mari speranţe în
succesul negocierilor politice şi militare anglo-franco-sovietice din vara anului 1939,
care ar fi zllgăzuit acţiunile războinice ale Gennaniei. Dar negociatorii nu au putut
depăşi suspiciunile reciproce şi interesele lor stricte, ceea ce a flcut ca dialogul să se
încheie flră rezultat şi să se accepte în culise discuţii cu agresorul.
Rostul pactului de neagresiune pe care România dorea să-l încheie cu U.R.S.S.
se lega nemijlocit nu numai de rezistenţa pe frontul de vest în eventualitatea unui atac
germano-horthyst, ci şi chestiunea caracterului lărgit al angajamentelor de asistenţă
franco-engleză prevăzute în declaraţiile de garanţie din 13 aprilie, ce decurgea atât din
acordurile Turciei cu Anglia şi Franţa şi din pactul în curs de negociere între Turcia şi
Uniunea Sovietică, cât şi din tratatul de asistenţă dintre Anglia, Franţa şi U.R.S.S. ce se
pregătea.

Convorbirile oficiale româno-turce de la Ankara din iunie şi august 1939 au
subliniat necesitatea colaborării Uniunii Sovietice la apărarea securităţii în sud-estul
Europei, dezbătându-se şi amănuntele tehnice ale acţiunilor militare comune în diferite
ipoteze. Îmbunătăţirea şi lărgirea raporturilor Turciei şi României cu Uniunea
Sovietică, ca şi realitatea acordurilor anglo-turc şi franco-turc subminau interesele
urmărite de Germania nazistă şi Italia fascistă în sud-estul Europei. Reacţia puterilor
axei şi în special a Germaniei împotriva României s-a manifestat prin forme clasice: de
la demersuri diplomatice şi avertismente, la ameninţări şi campanii de presă în centrul
cărora stăteau revendicările teritoriale horthyste pe scena României 22 .
Demersurile repetate ale ministrului gennan Fabricius la Ministerul de Externe
aduceau guvernului român „acuzaţia" de a fi participat la aşa zisa „politică de
încercuire" a Germaniei prin asocierea Turciei la garanţiile franco-engleze şi intenţia
acesteia de a încheia un pact cu U.R.S.S.
Acestea SWlt reflectate în convorbirea dintre Gafencu şi Fabricius din zilele de
6, 12 şi 16 iulie 1939. De altfel la sf'Rrşitul lunii aprilie, guvernul român a flcut o nouă
propunere guvernului german referitoare la o declaraţie din sursă autorizată germană
venind sub o formă sau alta care dacă nu sll ne garanteze măcar să ne recunoască
integritatea infirmând astfel în public asigurările ce ne-au fost date de repetate ori în
enunţuri particulare". Primind sugestia, Wohlthat a transmis părerea lui Goring că o
asemenea declaraţie ar fi nespus de mult înlesnită" de o lămurire prealabilă din partea
României, precizând într-un chip oarecare, fie chiar printr-un articol într-un organ
oficios, dar în mod deosebit şi de notorietate public! cil România nu înţelege nici întrun caz să intre în vreo combinaţie îndreptată principal împotriva Reich-ului, răspunsul
guvernului român n-a întârziat. La 28 aprilie ziarul „Timpul" publica articolul „Vizitele
D-lui Gafencu", unde se inserase precizarea cerută de Goring: „Alianţele pe care le-a
contractat şi garanţiile ce Ie-a primit (România) în vederea oricărui atac eventual
împotriva graniţelor sale, au un caracter strict defensiv. Ele nu pot să fie vreodată
îndreptate principal împotriva altei puteri. De fapt în diferite variante, ideea fusese
Viorica Moisuc, Imperativul organizării securildţii şi plicii europene şi polillca externă a României în
ulllmele luni de pace (aprilie-august 1939), în Studii privind politica externa a României, Editura Militara,
22
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prezent! şi în discursurile politice rostite de primul ministru, A. CAlinescu (la 30 iulie)
de ministrul de externe (cu ocazia vizitei sale la Ankara şi Atena), de regele Carol al 11lea ( l l mai). Dar şi de această dat!, încercarea cercurilor conducătoare româneşti de a
obţine o garanţie sau o recunoaştere a statu-quo-ului teritorial al României din partea
Germaniei naziste, a eşuat2 3 •
Cu a doua mare putere raporturile României, datorit! prezenţei celor doul
state în constelaţii politico-diplomatice diferite. Gafencu a efectuat o vizitl la Roma,
unde a conferit cu Mussolini şi Ciano. Ducele şi-a arătat nemulţumirea faţă de
garanţiile primite de România care, afinna el, aveau drept scop „de a disocia Axa şi de
a se opune intereselor italiene şi gennane". La rândul sl1u Ciano i-a vorbit lui Gafencu
despre „ambiţia Italiei de a-şi asigura unele avantaje pe Dunl1re şi în Balcani, care sA
ducă la crearea unei alianţe „opuse" Antantei Balcanice. După şeful Consultei, în
alianţll urmau sl intre Ungaria, Iugoslavia şi Bulgaria, guvernul italian jucând rolul
unui protector localnic. Din raportul confidenţial al ministrului ungar de la Roma,
Villani, din 5 mai, rezult! ca ducele şi Ciano, i-ar fi spus lui Gafencu „Din nou, în mod
categoric sl caute sl reglementeze raportul cu noi (n.a. ungurii), deoarece drumul de la
Roma la Bucureşti trece prin Budapesta. Italia ca şi Reich-ul, nu are decât interese
economice în România. Raporturile dintre cele două ţari sunt normale, o strângere mai
mare a acestora nu reprezintă urgenţ1" 24 • Echivocul şi tensiunea ce au caracterizat
relaţiile dintre marile puteri spre stlrşitul perioadei tratativelor tripartite anglo-francosovietice, perspectiva înrăutăţirii situaţiei internaţionale a României au creat o serioasl
derută în cadrul cercurilor conducltoare de la Bucureşti. De la Londra, Paris, Roma,
Berlin se acumulau veşti despre iminenta organizare de O.K.W. a unei ofensive spre
Balcani, vizând petrolul românesc şi strâmtorile. Ambasadorul S.U.A. Bullit, în trecere
spre Paris îi relatase ministrului român Tilea la Londra la 29 iulie 1939 - dupli cum
informa acesta - că „Hitler nu va provoca un război pentru o chestiune aşa minimi ca
Dantzig, ci va face lovitura în Europa centrali şi de sud-est". Din Berlin ministrul
României Djuvara anunţa, la mijlocul lunii august, cil „Germania şi-a schimbat
obiectivul militar, de la Dantzig la Dardanele, via România".
În contextul creşterii primejdiei agresiunii naziste spre sud-est, apl1rea foarte
puţin probabili materializarea angajamentelor de asistenţi annat! de Anglia şi Franţa
prin declaraţiile de garanţie din 13 aprilie. În adevăr, în cursul lunilor iulie-august, între
guvernul român şi cel al Marii Britanii s-a dezblltut din nou chestiunea interpretl1r:ii
noţiunilor de „independenţă" şi „integritate teritorială". La 18 august, în condiţiile
agravării situaţiei internaţionale, guvernul român a cerut în mod expres guvernului
englez prin scrisoarea trimisa de ministrul V. Tilea şi celui francez prin scrisoarea
trimisă ambasadorului Gheorghe TAtarescu, semnată Gafencu sll-şi IAmureascll punctul
de vedere cu privire la interpretarea care o dau valorii, înţelesului şi limitelor
garanţiilor2'.

În luna iunie cu prilejul vizitei la Londra a lui Wohlthat acesta a purtat discuţii
cu Horace Wilson, Joseph Boli şi Anton Gwotkin, cu care prilej au fost reluate
discuţiile cu caracter economic întrerupte în luna mai. Reluate discuţiile la 28 iunie sau
zi lbid•m, p. 258.
2
•
25

V.F. Dobrinescu, Romdnla şi Ungaria de la Trianon Ja Paris, 1920-1947, Ed. Viitorul Romincsc, p. 153.
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prelungit până la începutul lunii august, flit alt rezultat practic decât acela de a fi sporit
suspiciunile Uniunii Sovietice, care devenise mai atentă faţA de reacţiile Berlinului în
legătură cu tratativele anglo-franco-sovietice, cât şi faţă de unele avansuri pe care i le
fhcea guvernul german. Discuţiile începute în decembrie 1938, când s-a semnat la
Berlin (19 decembrie) o convenţie privind extinderea acordurilor comerciale şi de plăţi
soviete-germane, până la sfârşitul anului 1939, au continuat începând din februarie
1939. Drept rezultat, la 21 august se semna la Berlin Tratatul economic sovietogerman, iar la 23 august 1939, în condiţiile agravării presiunilor germane asupra
Poloniei, precum şi a bătăliilor înverşunate soviete-japoneze de la Halhin-Gol, s-a
semnat la Moscova, de către Ribbentrop şi Molotov, „Tratatul de neagresiune dintre
Gennania şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste"26 •
Încheierea pactului sovieto-german a creat României o situaţie de o gravitate
fără precedent, schimbându-i radical poziţia politico-militară şi micşorându-i
considerabil posibilitatea de a se manifesta în conformitate cu opţiunile proprii. Prinsă
între U.R.S.S. şi Germania, legate printr-un tratat pe multiple planuri, România nu mai
avea nici o posibilitate de manevră diplomatică care să-i permită menţinerea în afara
evenimentelor şi păstrarea integrităţii teritoriale.
Ca urmare directă a pactului Ribbentrop-Molotov la 1-3 septembrie 1939 s-a
declanşat cel de-al doilea razboi mondial, prin agresiunea Germaniei asupra Poloniei,
atacata de la 17 septembrie şi de Armata Roşie. La 28 septembrie 1939, se încheia la
Moscova Tratatul de prietenie şi frontieră între U .R.S.S. şi Gennania. Graniţa dintre
cele două ţări urma cursurile râurilor San şi Bug.
în pofida angajamentelor precise şi a faptului ci la 3 septembrie 1939 nu
declaraseră război Germaniei, nici Franţa, nici Marea Britanie nu au întreprins vreo
acţiune militară care să oblige O.K.W.-ul să aducă în vest unităţi de pe frontul polonez.
Agresiunea Armatei Roşii împotriva Poloniei nu a fost în nici un fel sancţionata de cele
două puteri europene, care la această dată nu au mai declarat război Uniunii Sovietice.
„Evitarea unui conflict cu sovietele rămăsese unul dintre obiectivele politice externe
franco-britanice" 27 - observa cu dreptate Gh. Tătărescu.
În asemenea împrejurări deosebit de grave şi ameninţătoare pentru statul
român, guvernul de la Bucureşti a dat la 13 septembrie 1939 un comunicat prin care
înştiinţa Moscova că în virtutea statutului său de neutralitate, pe care l-a adoptat la 6
septembrie, va continua să păstreze raporturi paşnice cu toţi vecinii săi: guvernul
sovietic a răspuns ca va urma „o politică de neutralitate faţă de România" 28 •
Prabuşirea Poloniei priva România de singurul sau prezumtiv sprijin, prevazut
în sistemul alianţelor ţării împotriva unei agresiuni din răsărit (alianţa din 1926 cu
Polonia avea drept scop prevenirea unei agresiuni sovietice). Atitudinea binevoitoare a
României faţă de poporul polonez în acele cumplite zile de tragedie a creat o stare de
nemulţumire la Berlin, urmată de presiuni, ameninţări şi ingerinţe. în legătură cu acest
fapt amintim ci la 11 şi 12 septembrie 1939 în prezenţa premierului Armand Călinescu,

Gh. Zaharia, ln preajma şi la începutul celui de-a/ doilea rllzbol mondial, în Probleme de politicli externli
a Romdniei, 1918-1940, Editura Militari, 1977, p. 397.
27
Gh. TatArescu, Memoriul privind politica externlJ a Romdnlei în perioada septembrie J939 - iunie J940
(redactat Poiana-Gorj, I mai 1943), în V. FI. Dobrinescu, op. cit„ p. 178.
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cllt şi la 3 decembrie 1939, acasă la Or. Gafencu, a avut loc o consfltuire cu miniştrii
Angliei şi Franţei, Hoore şi Thiery, la care s-a discutat planul de distrugere a industriei
române de petrol, în eventualitatea unei invazii gennane în România.
Imediat după declanşarea celei de-a doua mari conflagraţii, România a adoptat
neutralitatea. Atitudinea de neutralitate a României a gllsit la Roma aprobarea
cercurilor politice italiene. Declaraţia de neutralitate a României a fost însoţitll de un
mesaj călduros adresat Romei. Regele Carol al II-iea i-a declarat lui Pelegrino Ghici cil
politica italiană era determinatll pentru pilstrarea păcii în Balcani. Gafencu credea cil
Italia se afla în condiţii mai favorabile (după declaraţia de nonbeligeranţll a lui
Mussolini) pentru a-şi afirma propria influenţă economică şi politică şi a recupera
terenul pierdut în confruntarea cu Berlinul.
Consiliul de coroană întrunit în palatul de la Cotroceni a anunţat în ziua de 6
septembrie cil „faţă de plrţile participante la actualul conflict, România va respecta
strict principiile neutralităţii stabilite de convenţiile internaţionale" „dar sl fie
neutralitate demnii şi onestă. Intervenţiile necontenite ale domnului Fabricius care nu
are spirit, nici simţul realităţilor, trebuie sll se termine odată" declara Nicolae Iorga.
Publicul nu vrea rllzboi - nu vrea însll biruinţa Germaniei. Dorim cu toţii încetarea unui
regim de teroare în Europa /„./ Să ne gândim şi la stlrşitul acestui conflict. Va fi un
congres de pace. Nu ne putem da concursul pe care am fi dorit sll-1 dim Franţei şi
Angliei. Trebuie ca neutralitatea noastrll sll fie astfel pllstrată - de cercurile
conducătoare, de public, de fresl - ca sll nu jignim prietenii noştri. Aceleaşi idei a
exprimat şi Gh. Tărărescu, 2 insistând asupra necesităţii conservării prieteniei cu
puterile occidentale.
Poziţia guvernului român n-a scăpat observaţiei Berlinului. Pe această linie se
înscrie asasinatul politic de la 21 septembrie 1939 când primul ministru Annand
Clllinescu, exponentul cercurilor care se opuneau expansiunii Germaniei hitleriste, a
căzut victimă unei echipe criminale de legionari veniţi de la Berlin, unde fuseserA
instruiţi de Gestapo. În locul preşedintelui ucis, în aceeaşi zi a fost desemnat ca şef al
guvernului generalul Gheorghe Argeşanu, care, - ajutat de noul ministru de interne
Gabriel Marinescu - întreprinde aspre măsuri de pedepsire a Gărzii de Fier, prin
lichidarea unui mare număr de şefi legionari din conducerea central! şi locali. După 8
zile, pentru a neutraliza eventuale noi contrareacţii naziste, în fruntea guvernului care
suferea puţine şi nesemnificative modificări, a fost adus Constantin Argetoianu,
cunoscut pentru legăturile lui cu blncile gennane. La 23 septembrie 1939 Victor
Slllvescu relata în Notele sale zilnice ci a cerut sll îl vadă pe Urdllreanu, căruia i-a
comunicat despre cele vorbite cu Lupin membru al comisiei guvernamentale gennane
şi cu Klugkist, în privinţa livrării de materiale şi armament polonez. M-a întrebat de
soluţia ce se va putea da, odatl cu dispariţia bietului Armand Clllinescu. Îi spun ci
soluţia Argeşanu nu poate fi decât un provizorat care trebuie sA se termine imediat. Nu
vAd decât pe Argetoianu ca preşedinte al Consiliului, cu un guvern remaniat şi cu
preocupllri de destindere. Soluţia Tlltlrescu - proaspăt ieşit din Ambasada de la Paris nu
poate fi luată în seamll. Ceilalţi consilieri regali nu conteazll30•
29
Gh. Zaharia, Cu privire la politica e:xterniJ a Romdnlel fn prima etapll a celui de-al doilea rllzboi mamita/,
ln Anale, an 12, nr. S, 1966, p. 32.
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Toate aceste remanieri de guvern, deşi reflectau o anwnitA instabilitate şi
în câmpurile cercurilor guvernante, n-au fost însoţite atunci de modificl\ri în
orientarea politicii de ansamblu. Experienţa poloneză ca şi demersurile fllcute ulterior
de guvernul român la Paris şi Londra au dovedit că, pentru o perioadă de timp, ţara
noastră nu putea conta pe sprijinul puterilor occidentale. Aceasta impunea României, ca
şi aliatelor ei din Înţelegerea Balcanici, găsirea unor soluţii noi în politica externii,
care, pe de o parte, să întârzie antrenarea zonei sud-estului european în conflict, iar pe
de altă parte, sa asigure crearea unor pârghii de rezistenţă suplimentare în faţa
agresorilor potenţiali.
În acest climat s-a născut planul injgheblrii unui aşa zis „bloc al neutrelor",
care urma să reuneascl statele neutre şi nebeligerante din Balcani şi din afara acestei
regiuni geografice. Diplomaţia românii a jucat, de la început, un rol foarte activ atât în
elaborarea planului creării blocului, cât şi în tratativele asidue purtate, mai ales în lunile
septembrie - noiembrie 1939, între guvernele statelor interesate.
Ideea în sine nu era nouă. încii înaintea declanşării rilzboiului o serie de state
mici şi mijlocii se pronunţaseră în favoarea creării unei grupări neutrale, un fel de a
treia forţil care sli facli posibilă organizarea rezistenţei comune. Atitudinea unor mari
puteri a alimentat şi ea, la început, speranţele în reuşita înjghebllrii blocului.
Consultate de guvernul romAn prin intermediul Turciei, apoi direct, Marea
Britanie şi Franţa au dat, încă în cursul lunii septembrie, un răspuns favorabil, crezând
că la bloc s-ar fi putut ralia şi Bulgaria şi Ungaria, state care tindeau altfel să cadă sub
31
influenţa totală a Axei •
Calculele asemllnătoare - bineînţeles prin prisma intereselor proprii - şi-au
fllcut şi cercurile conducătoare naziste. În blocul neutrelor, Berlinul a văzut un pas
important în direcţia scoaterii Înţelegerii Balcanice de sub influenţa Marii Britanii şi a
Franţei. La Ankara, von Papen desflşura în acest scop o 5usţinutA activitate printre
diplomaţii români, iugoslavi, greci, turci, bulgari etc. În eventualitatea aderării
Bulgariei şi Ungariei la Blocul Neutrelor, Germania vedea, în opoziţie cu puterile
oci;identale, un mijloc în vederea sporirii propriei influenţe asupra sud-estului
european.
Italia fascistă nemulţumită de rolul partener minor al Reich-ului şi urrnllrind
să-şi creeze în Peninsula Balcanici un fief propriu, a vrut să profite de faptul că
Germania era angajată în război şi de slăbiciunea puterilor occidentale pentru a-şi
asuma rolu de conducător în proiectatul bloc al neutrelor. însemnările contelui Ciano,
ginerele lui Mussolini şi ministru al afacerilor externe sunt relevatoare în acest sens.
,,În aceastll dimineaţă de 15 septembrie ducele a reluat ideea construirii unui bloc al
neutrilor, cu ţările dunlirene şi balcanice, şi de a se pune în fruntea acestui bloc.
În ceea ce priveşte raporturile româno-sovietice au cunoscut în continuare o
evoluţie tot mai tensionată. Cu prilejul vizitei la Moscova a ministrului de externe turc,
Sanacioglu (23 septembrie - 18 octombrie 1939), acesta a fost întrebat de Stalin: „Care
va fi atitudinea Turciei în cazul în care s-ar ivi un război între România şi alt stat?".
Peste câteva s!ptAmâni, ambasadorul sovietic de la Ankara îi repeta întrebarea în mod
derută

Al. Cretzianu, Politica de pace a Romdniel/aţlJ de Uniunea SovleticlJ, în Rom4nia cu şi farll Antonescu
(editor Oh. Buzatu), Editura Moldova, laşi, 1991, p. 60.
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şi mai clar: „ce va face Turcia în cazul în care Rusia Sovietici ar fi silit& sA ia milsuri
militare împotriva României?".
Guvernul de la Moscova pregătea un atac împotriva României inel în toamna
anului 1939. La 15 octombrie 1939, generalul Palasse, ataşatul militar la Moscova, a
confirmat informaţiile detiflute de Statul Major Român despre concentrarea a trei
grupuri de armata în apropierea frontierei ruso-române, primul la nord de CemAuţi, al
doilea cu şase divizii fi alte l.Dlitlţi la 140 km, la rlsllrit şi al treilea în lungimea cilii
3
ferate Tiraspol-Odesa •
Însărcinatul român cu afaceri la Riga, Or. Niculescu - Buzeşti, transmitea, la 4
noiembrie 1939, afirmatiile flcute de Isakov, loctiitorului comisarului pentru marina
militari, potrivit cărora „la terminarea negocierilor cu Finlanda, se va produce o
acţiune sovietică în contra Basarabiei şi cil în acest sco~ se găsesc deja importante
contingente concentrate în zonele militare Harkov şi Odesa 3 •
De natură să nelinişteascll şi mai mult Bucureştiul, a fost articolul lui Boris
Stefanov, secretarul general al C.C. al P.C.R. Rllzboiul imperialist şi România, apllrut
în numărul 1O al revistei „Internaţionala Comunistă" şi în cuprinsul cllruia erau
evocate, în tipica maniera propagandistică sovietică, consecinţele „pozitive" ale
tratatelor de ajutor reciproc încheiate de U.R.S.S. cu Estonia, Letonia şi Lituania. în
articol se arllta: „Toate aceste fapte, pe de-o parte, şi presiunile exercitate asupra
României de cAtre burghezia imperialist& din Anglia şi Franta cu scopul de a atrage
România într-un război - pe de alt:A parte, demonstreazA cât se poate de clar cil
interesele popoarelor României, dezvoltarea lor liberă şi paşnică, viitorul lor mai bun
sunt imposibile flrl încheierea imediată a unui tratat de ajutor reciproc cu U.R.S.S.,
34
după tipul tratatelor intervenite între Uniunea Sovietică şi statele baltice •
în acest timp după asasinarea lui A. Călinescu au loc acţiuni pentru fo1TI1area
unui nou guvern, dupll demisia lui Argetoianu, la 23 noiembrie 1939. Din „Notele
zilnice" ale lui Victor Sllvescu aflllm: ,,Pe data de 23 noiembrie 1939, la 11 dimineata
sunt chemat de Urdlreanu care îmi face rugllmintea de a-mi da demisia din guvern. Se
pune problema sa i se ceară demisia lui Argetoianu. Se va forma probabil un guvern
Tlltlrescu, cu oarecare schimbări în departamente. Pe la 11 112 noaptea sunt chemat la
Tlltlrescu acasll (pe strada Poloni). Cum mă vede cu glasul lui teatral şi răsunător, îmi
spune cA, pe temeiul prieteniei vechi care ne leagă, sll-i dau concursul lucrând mai
departe la Ministerul Înzestrllrii Armatei" 35 •
Pllstrarea, în linii mari, mai ales a departamentelor cheie, a fizionomiei
guvernului A. Călinescu a provocat nemulţumirea reprezentantilor Germanici. La 29
noiembrie 1939 un raport infonnativ al prefecturii politiei municipiului Bucureşti
consemna: „Legaţia germană din capitalll a trimis un raport la Berlin, cu exprimarea
programului noului guvern făcutl aseară la radio de către domnul Oh. Tlrlrescu.
Comentariile ce au însotit raportul dovedesc că cercurile oficiale germane sunt
convinse că noul guvern nu intenţioneazA să fie mai amabil faţ! de Germania decât

Ion Şiscanu, Roptul Basarabiei 1940, Editura Ago-Dacia, Chişinau, 1993, p. 16-2S.
V.F. Dobrincscu, Ion Constantin, Basarabia în anii celui de-al doilea rtJzbol mondial, Institutul European,
laşi, 1995, p. 14.
1
• Ibidem„ p. IS37.
"V. Slavescu, op. cit. p. 37.
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guvernul Argetoianu. În cursul zilei de azi domnul Clodius, şeful misiunii gennane, a
fost la Legaţie, unde a avut o hmgll convorbire telefonici cu Berlinul. Se crede în
general, ci nici Reichul nu va ceda din pretenţiile sale, sperând ci pânll la urmi, printro noul serie de presiuni şi intervenţiuni, sit obrnl cele trebuincioase, fMI a mai ţine
seama de condiţiile impuse de guvernul român"3 •
Toate aceste remanieri guvernamentale care au sflrşit cu numirea la 24
noiembrie 1939 a lui Gh. Tătărescu, deşi reflectau o anurnitll instabilitate şi derută în
rândurile cercurilor guvernante, n-au fost însoţite atunci de modificllri în orientarea
politici de ansamblu. Ca unul dintre iniţiatorii planului neutral al statelor balcanice şi
dunllrene, Rom4nia a atras şi niai mult ostilitatea Reichului. Noile concesii economice
Bcute Germaniei la sfArşitul anului 1939 şi ln prima parte a anului 1940 au mai
amânat, dar nu pentru multă vreme, ziua scadenţei. Încll de la 29 noiembrie 1939, într-o
convorbire cu Mihai Popovici, Fabricius avertizcazll cil ,.„.multe cercuri germane cred
ci neutralitatea României va fi cât de curAnd un obstacol pentru Germania" 37 .

16

11

Al. Oh. Savu, Dlctatul'a regalti, 1970, p. 342.
Arh. M.A.l., dosarul nr. IO176, voi. 2, p. 223, Nota S.S.I. din 29 noiembrie 1940.
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Unul dintre

iluştrii descendenţi

ai marii familii de

patrioţi şi

0

politicieni ce s-au .

tras de le Florica-Şteflneşti, judeţul Argeş, a fost şi sit. av. (r) Vintitll V. Brătianu,
căruia

cei apropiaţi i-au spus Vintilicll. El s-a nAscut în Bucureşti le 21 octombrie
1914 1, fiind fiul lui VintilA BrAtianu, cel care a studiat exploatarea minelor la Paris,
unul dintre marii economişti şi politicieni ai României. DupA studiile necesare,
Vintilica a devenit inginer, lucrând pentru început la Camera de Comerţ şi industrie a
Capitalei.
Pasionat pentru zborul cu avionul în anul 1937, a început sa înveţe pilotajul
acestora la şcoala ARPA (Asociaţia Română pentru Propaganda Aviaţiei) Bucureşti,
dupa care în anul 1939 a primit brevetul de pilot Gr. II. Un an mai târziu, împreuni cu
magistratul Ion Istrllteanu şi ing. Nicolae Polizu-Micşuneşti, proveniţi cu toţii dintre
piloţii de turism şi rezerviştii de la Geniu, au ajuns piloţi pe avioanele de vânlltoare2•
Antrenându-se în continuare pe avioanele PZL-1 lF, au contat ca ofiţeri de rezerva în
aeronautică.

În ianuarie 1941, a fost încadrat în Escadrila 52 Vânătoare, comandată de cpt.
av. Ghica Marin, urmând un program de antrenament stabilit de comun acord cu
Grupul german de vânAtoare, aflat atunci în Românie. Cu ocazia aceluia a zburat
împreuna cu Mucenica, Mlllăcescu, Dicezare, Lungulescu, toţi aşi ai aeronauticii
române, fticând trecerea pe faimosul avion de vânătoare german Messerschmitt Bf-109
E. Apoi, încadrat în Grupul 7 Vânătoare al clrui comandant a fost lt. comandorul Al.
Popişteanu, a luat parte la luptele purtate în anul 1941 pentru readucerea Basarabiei la
sânul Patriei mame 3• Efectiv, el a făcut parte din Escadrila 56 comandată de cpt. av.
Gheorghian Constantin, de fel din Cernăuţi, unul dintre eroii cAzuţi pentru pllmântul

sllu str!bun.
Din activitatea de război a demnului urmaş al Brlltienilor, se poate reţine că
pilotând acele minunate aparate care au fost avioanele Bf-109 E a doborât patru
avioane sovietice în prima campanie, fiind şi el avariat de mai multe ori. A scăpat de
fiecare dată, ceea ce înseamna cil îngerul său păzitor a fost întotdeauna pe aproape. În 4
iulie 1941 a trebuit să aterizeze forţat la Roman din lipsa benzinei pe care o conswnase
•Piteşti.

Din viaţa familiei I. C. Brătianu, M.sboiul, 19U-1919, Editura Universul, 1937, p. I 53.
Arh. M.Ap.N., fond 3393, dosar nr. 29, p. 749.
3
Arh. M.Ap.N., fond 3393, dosar nr. 33, p. 89.
1 Sabina Cantacuzino,

2

https://biblioteca-digitala.ro

VASILE TUDOR

374

zburând în jurul avioanelor de bombardament ce se deplasau cu o viteza mai mica
decât cea a avionului său. La fel, în 9 august, după ce a doborât un avion sovietic, a
trebuit să aterizeze la Chişinău, cu avionul avariat din luptă. De asemenea, în 13 august
1941, la ora 7 ,30, când au fost atacaţi de 20 avioane sovietice Rata, se afla deasupra
regiunii din jurul localităţii Fomina Balka împreună cu o formaţie aeriană comandata
de cpt. av. Vasiliu. Cum era normal, aviatorii români au ripostat. După mai multe viraje
şi încrucişări de tiruri, Vintilică a reuşit să se plaseze pe direcţia unui avion inamic,
deschiz.ând imediat focul de la cca 100-150 m. Fiind foarte aproape de adversar, a
văzut cum l-a lovit cu proiectilele trimise de cele două tunuri ale avionului său, ca în
momentele următoare inamicul să fie cuprins de o flacără ce izbucnise de sub motor.
Nu peste mult timp, avionul inamic s-a prăbuşit la pământ, lăsând doar o dâră de fum
pe acel petic de cer plin cu avioane ce se căutau vijelios într-un înfiorător urlet de
motoare, amplificat de necontenitul ţăcănit metalic al annelor de bord. Avionul inamic
s-a găsit căzut în regiunea Fomina Balka-Hadjibeyschi Liman, la nord de Odesa,
4
fiindu-i astfel confirmată victoria • Apoi, în 17 august 1941, a aterizat forţat la Tiraspol,
fiind din nou lovit în lupta aeriană susţinută. Că războiul aerian cu sovieticii nu a fost
uşor o dovedeşte faptul că la numai câteva zile avea să cadă, doborât în flăcliri, însuşi
lt. cdor. Al. Popişteanu, comandantul Grupului 7 Vânătoare de care Vintilă Brătianu
fusese foarte ataşat.
La 5 septembrie, a decolat la alarmă în fruntea unei patrule din care au flcut
parte unii dintre cei mai de seama vânători români: adj. şef N. Burileanu, adj. I.
Mucenica şi adj. I. Panaite. Ajunşi în sector, au găsit mai multe avioane inamice de
bombardament, însoţite de avioane de vânătoare care le asigurau protecţia. ZburAtorii
noştri ar fi dorit sll atace avioanele de bombardament însă reacţia vânlltorilor sovietici a
fost categorică. Dar şi aşa, Mucenica, un mare pilot de vânătoare, s-a strecurat totuşi în
preajma bombardierelor, iar ceilalţi s-au ocupat de vânătorii adversari. Procedeul a fost
bun, deoarece Mucenica a doborât un ·avion de bombardament chiar în periferiile
Odesei. Tot acolo însă a fost lovit în motor de artileria a.a. şi V. Brătianu, ceea ce 1-a
obligat iarăşi să aterizeze forţat cu avionul Bf-109 E nr. 16, la I km sud-vest de
Vigoda.
Misiunile vânătorilor noştri erau tot mai solicitate. Astfel, în 5 octombrie
1941, lt. av. (r) N. Polizu a zburat împreună cu patrula sa, acoperind din aer zona
cuprinsll între localităţile Suhoj·Tatarka-Dalnik, având de urmărit şi mişcările trupelor
inamice. După cca. o oril de patrulare, au observat apariţia unui grup de avioane 1-16
care au trecut la atacul localităţii Klein Liebenthal. Deşi se aflau aproape de limita
benzinei din rezervoare, aviatorii români au plonjat asupra lor. După doull-trei atacuri
aviatorii sovietici au recurs şi la intrarea în nori al cliror plafon era la 800 m. La un
moment dat Polizu, care se pregătea de un nou atac, a surprins pe un vânlltor sovietic ce
patrula în dreptul unui norişor. Adversarul se afla în viraj, prezentându-i chiar spinarea
avionului. Ori o asemenea ocazie nu-i putea scăpa lui Polizu, care, trăgând din
apropiere 1-a lovit în plin, incit i-a aruncat în aer şi plexiglasul de la cabină. A reţinut
locul unde a căzut şi s-a grăbit sll ajungă la aerodrom, deoarece se aprinsese becul roşu
care avertiza limita de combustibil. Au aterizat cu toţii bine şi N. Polizu a solicitat
omologarea victoriei. Era nevoie de confirmare, dar nu aveau piloţi la dispoziţie şi nici
• Arh. M.Ap.N., fond 1456, dosar nr. 1020, p. 882.
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cine sa piloteze avionul de legăturll. Atunci, V. Brlltianu, care aterizase cu puţin
înaintea lor, venind dintr-o altă misiune de luptll, a uitat de oboseală şi de faptul că
avionul de legătură nu era înarmat, oferindu-se să decoleze imediat pentru a confirma
sau infinna victoria camaradului sllu.
Vintilll Brlltianu s-a aflat în misiune şi în 9 octombrie. După o recunoaştere
rapidă a situapei din sectorul încredinţat, împreuni cu adj. av. I. Panaite, coechipierul
sllu, în jurul orei 11 au întâlnit şapte avioane Rata şi trei Jak, toate de vânlltoare, care
mitraliau trupele terestre amice într-o zonă din sudul localităţii Gniliakovo. Angajând
lupta, la un moment dat Brătianu a prins în vizor un avion inamic. Declanşând armele
de la bord, tn secundele următoare a văzut cum proiectilele intrau în motorul şi
fuselajul avionului cu stele mari roşii pe aripi. Lovit, pilotul sovietic s-a ferit imediat
printr-o răsturnare, dar aşa s-a expus şi mai mult. Reluând tirul cu cele două tunuri,
vânătorul nostru 1-a lovit din nou. lnsll avionul inamic a început să zboare la orizontală.
Probabil cil pilotul încerca să-l redreseze pentru a pllrăsi lupta. Oricum, Vintilică se
pregătise pentru a-i mai trimite câteva rafale, dar înainte ca el sl apese butoanele
respective, l-a observat picând pe verticalii şi sflrAmându-se de pământ la nord de
Dalnik. însa, în timp ce slt. av. Brătianu era concentrat asupra adversarului, unul dintre
aviatorii sovietici a ajuns în spatele avionului sllu, de unde putea să-l doboare cu
uşurinţll. Atunci a intervenit cât se poate de rapid adj. av. Panaite care, după câteva
focuri, 1-a forţat să renunţe la atacul asupra şefului sllu. În schimb, a trebuit ca imediat
să se apere de un altul, care, virând spre el, a căutat să-l nimerească cu trasoarele sale
trimise din atac frontal. Dar nu a fost aşa, ci din contră! Lovit cu precizie, avionul
sovietic s-a întors pe spate. Crezând cil vrea sa rupll lupta, Panaite a continuat să-l
unnlreascll. În cele din urmă avionul sovietic s-a izbit de sol în regiunea Fomina Balka.
Dup! cele doua victorii obţinute au mai continuat răpăitul gurilor de foc încă zece
minute şi în urma cllrora aviatorii noştri puteau să primeascll lovituri care nici măcar nu
le fuseserll adresate. Adversarii erau numeroşi şi încercau sll-şi dovedească supremaţia
aeriana. Unul dintre ei chiar a reuşit să-l atace pe Panaite, însă atent, adj. şef N.
Burileanu a fost la post făcându-l să se îndrepte spre liniile sale pentru a scăpa de
salvele acestuia'.
Trecându-se la executarea ordinului secret al Ministrului Subsecretar de Stat al
Aerului, generalul Gh. Jienescu, din 2 octombrie 1941, care a pennis reîntoarcerea
ofiţerilor şi subofiţerilor din rezerva aviaţiei la ocupaţiile anterioare rllzboiului, V.
Brlltianu a fost demobilizat. El a revenit la Bucureşti de la Saltz-Odesa în 20 octombrie
1941, la bordul avionului cu care luptase în ultima vreme. Odatll cu el sosind şi ceilalţi
camarazi ai sili din Gr. 7 Vt. pentru refacere. În afara lui cu avioanele s-au mai înapoiat
numai lt. av. Polizu şi Bocşan.
În vara anului 1942, a fost din nou mobilizat şi în septembrie era deja pe
frontul Stalingradului, cu acelaşi Grup 7 Vânltoare, unde a reuşit să mai doboare încă
un avion sovietic. A acţionat de pe terenurile de la Morozovskaja, Tuzov, Voroşilovka
şi Karpovka. Pe acesta din urmă a fost încercuit împreună cu întregul Grup în seara
zilei de 21 noiembrie 1942. Nemaiavând avion disponibil pentru a participa la misiuni,
a fost trimis cu primul avion de transport sosit acolo pentru a scoate piloţii în afara
încercuirii, sosind astfel la Tazinskaja. în acest fel şi-a încheiat Vintilll V. Brlltianu o
'Ibidem, p. 1003.
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activitate de război strălucită pe frontul de Est. Aceasta deoarece la începutul anului
1943 a revenit de pe front în Flotila 1 Vânătoare, unde şi-a continuat antrenamentul de
zbor.
Avându-se în vedere importanta strategică a zonei petrolifere, vizat! de altfel
de Aliaţi, Comandamentele militare române şi gennane au luat milsurile care se
impuneau încă din primăvara anului 1943. Astfel, de comun acord, s-a stabilit ca
aviaţia de vânătoare germanii să aibă amplasate în zona trei escadrile de zi, dotate cu
avioane Bf-109, bazate la Mizil, iar forţele aeriene române, cinci escadrile amplasate pe
aerodromurile de la Mizil, Bucureşti, Târgşor (Ploieşti) şi Constanţa. De asemenea, pe
lângă unităţile de artilerie a.a. mai erau prevăzute încă două escadrile de vânătoare de
noapte germane cu avioane Bf-1 IO şi o escadrilă de noapte română, cu aceeaşi dotare,
ce se afla în curs de înfiinţare pe aerodromul de la Ziliştea.
Ca urmare acestora, a fost adusă la Târgşor Escadrila 53 Vânlltoare, aflată
până atunci pe litoral, care şi-a început imediat antrenamentul în vederea pilotllrii
avioanelor de vânătoare Bf-109 G2 cu care urmau să lupte cât de curând cu avioanele
americane pentru apărarea zonei petrolifere şi a zonei interioare a ţarii.
Cum la sffirşitul lunii februarie 1943, Vintilă V. Brătianu a fost repartizat la
Escadrila 53 Vânătoare să urmărim cele ce s-au scris în Registrul istoric al Flotilei I
Vânătoare pe luna aprilie 1943 referitoare la acea unitate:
„„. Escadrila 53 Vânătoare.
În ziua de I aprilie 1943, personalul escadrilei a sosit de la T8.rgşor, cu
antrenamentul pe avionul de vânătoare Bf-109 E tenninat. S-a procedat imediat la
instalarea în haraci şi organizarea administrativă a escadrilei. Din punct de vedere tactic
şi tehnic escadrila s-a organizat exact după modelul celor germane, intrând în
compunerea Grupului 4 German. Sub comanda acestuia, ea va colabora la apArarea
zonei petrolifere. După instalarea, sub supravegherea cpt. Hoch, comandantul german,
s-a trecut la cunoaşterea noului tip de avion Bf-109 G. Fiind timpul nefavorabil, nu sau executat zboruri.
La 11 aprilie 1943, s-a executat primul tur de pistă cu noul avion. Toţi piloţii
au murat în bune condiţii, cu excepţia sit. av. Ioan Andrei, care, având pană de motor,
a reuşit să aterizeze bine lângă gara Mizil. Mai rău a fost de adj. şef Andrei Rădulescu,
care „furat" la aterizare, a rupt avionul.
12-13 aprilie. S-a zburat intens, executându-se ture de pistă, însll cu două
accidente de 7.bor; sit. av. Ioan Andrei şi sit. av. (r) Vintilă Brătianu, ambii piloţi
neatinşi. În zilele unnătoare zborul a continuat, trecându-se la şcoala celulei şi patrulei.
Adj. stj. av. (r) Ştefan Greceanu a aterizat forţat în pană de motor pe aerodromul din
Braşov. Între timp, personalul tehnic român a dublat pe cel german, iar în timpul liber,
efectivul escadrilei a contribuit, prin toate mijloacele, la strângerea leglturilor cu piloţii
germani, în vederea colaborării viitoare.
·
La 15 aprilie, escadrila a fost inspectată de generalul Gh. Jienescu, ministrul
SSA, iar la 18 aprilie a sosit comandorul Traian Pâclea, şeful aviaţiei de v&nlltoare
române.
În ziua de 19 aprilie s-a flcut pentru prima dată trageri în ţintă terestrll şi
rezultatele au fost mulţumitoare. Apoi s-au Bcut zboruri Ia înălţime mare, folosindu-se
inhalatorul de oxigen.
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Sosind slrbltorile de Pll§ti, s-a dat un mic repaus, chiar daci escadrila se afla
în toiul unei rodnice activitlţi. ln prima zi, populaţia din Mizil, îmbarcat! în patru
camioane, a venit la aerodrom în frunte cu primarul şi oficialitlţile civile, aducând
coşuri încArcate cu oul roşii, cozonaci şi damigene cu vin. Odatll cu ei a sosit şi muzica
oraşului. Impresionat, Comandantul Grupului german a mulţumit, iar în cea de-a treia
zi de Paşti, germanii au invitat escadrila noastrll la o mas! comunil.
Dupl sArbltori, activitatea s-a reluat cu zborul la înllţime mare şi cu şedinţe de
trageri. S-a remarcat adj. stj. av. (r) Şt. Greceanu, care din 100 cartuşe a blgat în ţintă
89. Numind piloţilor escadrilei s-a redus cu unul. Sit. av. (r) VintilA Bratianu,
desconcentrat... 6 • S-a considerat, probabil, ca douA campanii pe frontul de Est îi erau
suficiente, deoarece de atunci nici nu a mai fost solicitat.
La scurtl vreme dupli terminarea rlzboiului, din partea PNL, Vintilică s-a
încorporat în Mişcarea naţional! de rezistenţi, condus! de generalul Aldea Aurel după
care, în urma persecuţiilor politice aplicate de noul regim comunist, a trebuit să
părlseascll ţara. A revenit în anul 1990, însA bltrAn şi bolnav a decedat în anul 1994,
fiind înmormântat la Florica-Şte&eşti, judeţul Argeş.

6

Arh. M.Ap.N., fond 3393, dosar nr. I02, p. 283.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNICARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

SOSIREA MISIUNII MILITARE AERONAUTICE GERMANE
ÎN ROMÂNIA
VASILE TUDOR"
Având în vedere politica războinică a Gennaniei hitleriste, în anul 1939,
România îşi pusese speranţele în constituirea unui bloc al neutrilor din Balcani, dar nu
s-a reuşit. Ci din contră, expansiunea economică a acesteia a devenit tot mai intensă
asupra României, iar odată cu pregătirile ei de război, divizarea statelor antirevizioniste
ce flceau parte din Înţelegerea Balcanică a fost urmărită metodic. De asemenea,
interesul ei pentru petrolul românesc a fost continuu amplificat, în paralel cu cererile de
revizuiri teritoriale din partea Ungariei şi Bulgariei. Mai mult, sprijinind ocuparea
Ucrainei subcarpatice, Germania a reuşit să „îmbrăţişeze" o parte însemnată din
graniţele României. Apoi alături de acestea, masările de trupe maghiare la hotarele cu
România, au fhcut ca la 27 mai 1940, prin acordul economic româno-german, prima
să-şi subordoneze extracţia de petrol şi o parte din economie intereselor celui de-al
treilea Reich.
Toate au culminat cu nota ultimativă din 25 iunie 1940 a Uniunii Sovietice,
prin care ne-a fost smulsă Basarabia şi Bucovina de Nord şi cu renunţarea de către noi
la garanţiile anglo-franceze şi, în sfârşit, cu scrisoarea în termeni ultimativi ai lui Hitler
către Carol al II-iea.
Încurajaţi corespunz.ător de Germania, mai ales după vizita unor demnitari deai lor pe la MUnchen, revizioniştii maghiari au devenit foarte activi şi ameninţători,
încât nu au acceptat o bază de discuţie constructivă în tratativele de la Turnu Severin,
forţând intervenţia Axei, care a impus raptul de la 30 august 1940. Deşi nul din punct
de vedere juridic, el a fost garantat de Germania şi Italia, care nu însemna altceva decât
o formă mai mult sau mai puţin voalată de trimitere a trupelor germane în România 1•
Numai că dorinţa fusese reciprocă, deoarece Carol al II-iea ridicase problema acestora
încă din 12 iulie 1940, la întâlnirea lui de la Palat cu şeful Legaţiei Germaniei la
Bucureşti şi cu ataşatul militar al acesteia. Acolo, regele a precizat că era foarte hotărât
să meargă alături de Germania. Pentru a întări cele spuse, a cerut acestora să transmită
Înaltului Comandament al Wehrmachtului şi Aviaţiei Militare rugămintea lui oficială
„de trimitere a unei misiuni militare după cum el deja a propus FUhrer-ului ... "2 dacă se

' Piteşti.
1
Savu, Al. G., Dictatura rega/IJ, Editura Politicii, Bucureşti, 1970, p. 389.
2
•••,Relaţiile militare romdno-german.e (1939-1944), Editura Europa Nova, Bucureşti, 2000, p. 25.
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putea cit mai urgent, deoarece dorea ca experţi dintre ofiţerii germani sl instruiascl pe
cei rom4ni, mai ales tanchişti şi aviatori.
Datoritl arneninţlrilor din partea vecinilor problema trimiterii Misiunii
militare germane a fost reluata mai insistent de generalul Ion Antonescu cu ocazia
vizitei generalului lt. von Tippelskirch şi a col. Gerstenberg, ataşatul militar al aviaţiei
la Bucureşti. Cu acea ocazie, şeful statului român a apreciat lipsa de pregătire a annatei
române, fapt pentru care se impunea o seamă de rnAsuri. ln privinţa lipsurilor el a
solicitat încă odată aducerea unor unit!ţi germane care sl instruiască armata romana tn
folosirea tehnicii militare germane.
În 16 septembrie, în formaţia de mai sus, plus generalul loaniţiu şi col. av. Gh.
Jienescu, subsecretar de stat al aerului, a avut loc o altă întâlnire în care şeful statului a
repetat cererea pentru trimiterea unei misiuni militare germane în România. Ca şi în
trecut şi de acea dat! s-a precizat ca aceasta să fie alcătuit! din unităţi de aviaţie, de
aplrare a.a. şi motomecanizate, insistAnd ca dotarea acelora sA fie predat! armatei
rom4ne contracost, dupl plecarea ei.
Ca urmare acestor discuţii, în 17 septembrie 1940, s-au elaborat propunerile
Guvernului român pentru trimiterea acesteia în care se prevedea scopul Misiuniii
germane, compunerea şi funcţionarea, precum şi colaborarea în caz de rAzboi. Pentru
staţionarea acestora în România, s-a acordat o zonă cuprins! între Sibiu - Rm. Vâlcea Bucureşti - Buzlu - Ploieşti - Braşov, hotlrându-se ca sosirea primelor unitliţi sl se
produci dupl circa 20 de zile. S-a mai discutat şi despre acordul lui Hitler Ieşat de acea
Misiune, precum şi de felul cum va fi ea transportată pe apă şi pe calea ferată .
Cit priveşte interesul vecinilor noştri, o dovedeşte faptul că nici nu se
terminaserl discuţiile la Bucureşti c4nd corespondentul postului de radio New-York
din Budapesta, „primise" ceva informaţii total neadevărate. Astfel, în seara zilei de 17
30
septembrie 1940, la ora 19 . Acesta a transmis că în Budapesta circulau zvonuri despre
unităţi germane care au sosit în România şi că tehnicienii germani preluaseră
conducerea fabricii de avioane de la Braşov, ceea ce era un fals grosolan.
Prima şedinţA a comisiei Romino-Germane pentru aranjarea drepturilor şi
situaţia juridică a Misiunii militare germane, a avut loc în 17 octombrie 1940. aceasta a
stabilit modalitatea în care întretinerea Misiunii şi a unităţilor ei va fi suportată de statul
român şi va fi stabilită de oomun acord între guverne. De asemenea, hrana urma sil fie
procurata de guvernul român în natura şi pregătită de germani, soldele şi plilţile,
transporturile de serviciu pentru materiale, unităţi sau persoane, urmau a se face în
contul statului român. La fel transmisiunile telefonice cu Germania, asigurarea spaţiilor
pentru dest'lşurarea activităţii, chestiunile de vamă, toate erau în seama statului român.
Pc nota M. St. M. din 18 octombrie, care reda sumarul primei şedinţe a
Comisiei Româno-Germane, generalul Antonescu a pus unniltoarea rezoluţie:
,.se va redacta un proiect de convenţie pentru toate capitolele. în proiect se va
fixa limita numlrului ofiţerilor, subofiţerilor şi soldaţilor germani, care vor fi aduşi.
Durata şederii lor. Pentru vamă şi poştii, scutiri se vor stabili dupil instrucţiunile ce voi
da „."4 •

3
4

Ibidem p. 37.
Ibidem, p. 47.
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De reţinut el Antonescu, pe protocolul provizoriu pentru aranjarea chestiunilor
ce decurgeau din prezenţa în România a misiunii gennane, la 24 octombrie 1940, cerea
să se stabilească precis efectivele acesteia, cât va dura prezenţa ei, atrăgând atenţia el,
în principiu, doreşte „a nu transfonna o bună intenţie politică şi militar!, într-o ruină
financiari şi economică pentru România" 5 .
Primul avion german cu o asemenea destinaţie sosit în România, a fost unul de
tip ,,Ju-52" de transport, apărut mai întâi la Arad şi apoi la Bucureşti în 15 octombrie
1940. în 16 au sosit alte patru de acelaşi tip, în 17 încă trei, în 18 au ajuns Ia un număr
de cinci, dupli care, în fiecare zi, au continuat să sosească între două şi patru asemenea
avioane. În 23 octombrie s-a prezentat un general, împreună cu suita şi odată cu el încă
şapte avioane de transport iar la I noiembrie a sosit ministrul von Papen.
Cele dintâi avioane de vânătoare, conform documentelor şi celor scrise de lt.
Adolf Dickfeld în memoriile sale folosite pentru un articol publicat în revista franceză
„Avions" nr. 104/2001, au sosit în 12 octombrie, venind din Germania, prin Ungaria,
direct Ia Bucureşti. Ele luaseră parte la Bătălia Angliei şi dupli o scurt! refacere au fost
trimise în Est. Fiind avioane de vânlitoare, desigur că au fost alimentate cu combustibil
la Viena şi Kecskemet în Ungaria, după care au aterizat la Pipera - Bucureşti. Însă alte
avioane, tot de vânătoare, au sosit pentru prima dat! pe terenul de la Balomir, urmând
Valea Mureşului, teren aflat atunci în lucru şi văzut mai înainte de un ofiţer gennan în
13 octombrie. Au fost aşteptate de o echipă de alimentare cu 40 t benzină de aviaţie, cu
cisterne, tren de combustibil garat în Sebeş, pompe şi alte ustensile de aerodrom. O
escadrilă gennană compusă din opt avioane Me-109 Ea aterizat în 14 octombrie la ora
1820 • două dintre ele au executat manevra bine, trei s-au avariat uşor la aterizare iar trei
au fost distruse, fhA ca personalul navigant să aibă de suferit. Unul dintre cele din
urmă, se pare că a venit mai lung la aterizare sau a fost „furat" de pe direcţie. Deviind
necontrolat a omorât doi oameni şi a rlinit pe alţii doi dintre cei care lucrau Ia noul
aerodrom, distrugând o remorcă şi o cisternă.
O zi mai târziu, adică 15 octombrie, au sosit încă 12 avioane care împreună cu
cele trei dintre avioanele Me-109 sosite cu o zi mai înainte, la ora 16 au plecat la
Bucureşti. De reţinut că alte patru avioane Me-109 au ateriz.at tot la Balomir în 3
octombrie, odată cu alte 23 de avioane de recunoaştere şi ca tot atunci un avion Me-109
rămăsese în pană la Budapesta6 •
Cât priveşte impresia noilor sosiţi, vom folosi doar un mic extras din
amintirile pilotului german Dickfeld, pomenit mai sus, redate de revista franceză
„Avions", de asemenea amintită, care Ia pagina 14 scrie:
„... Ne duceam în mod regulat la Bucureşti, unde magazinele erau pline cu
lucruri ce nu se mai găseau la noi, de multi vreme: salamuri lungi de un metru, cutii
mari cu pateu, hrană de tot felul „. etc. Era în rezumat ţara unde curgea laptele şi
mierea „.".
Desigur că, în afara avioanelor au sosit şi alte trupe gennane, ceea ce au fli.cut
ca opinia publică sa comenteze rttai mult sau mai puţin favorabil, precum şi armata.
Faţă de toate acestea, la 30 octombrie 1940, generalul de Corp de Armat! Ion

' Ibidem p. 62
AMR, fond 4923, dosar nr. 305, p. 169.
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Antonescu, de această data în calitate de ministru al apărării naţionale, a dat un ordin
prin care arăta rostul trupelor germane în Rom!nia, precizând:
„„. Am chemat trupele germane sa vă înveţe folosirea noului armament, pe
care îl vom primi din Germania; le-am chemat să vă înveţe procedeele de lupta
întrebuinţate de ei, cu rezultate atât de strălucite în ultimele războaie.
După ce îşi vor îndeplini ,misiunea, ei se vor înapoia în ţara lor. „. Ostaşi!
Sunt sigur că acum, când cunoaşteţi rostul venirii trupelor germane la noi, veţi şti să le
întindeţi mâinile frăţeşte, veţi şti să-i faceţi să simtă, cu o clipă mai curând, cât de mult
7
preţuim camaraderia lor'' • .
Al doilea lot de avioane germane, sosite la 3 noiembrie tot acolo la Balomir şi
dupll aceea la Bucureşti, a cuprins 29 de avioane. Dintre acelea, patru au fost de
v!nătoare tip Me-109, 23 de recunoaştere şi observare şi două de comandament. După
acelea au urmat altele. Unul dintre avioanele Me-109 abia ajunse la Pipera-Bucureşti,
în 7 noiembrie, a căzut în apropierea gllrii Hrăneşti. Pilotul aceluia, al cllrui semn
personal era 24-53539, a fost accidentat mortal la contactul cu pământul. Era bine să fi
fost ultimul, deoarece peste aproape doua săptămâni, mai precis în seara zilei de 24
noiembrie, a avut loc o altă catastrofll aviatică la postul de radio-emisie de la Băneasa,
care a făcut să vuiesc! întregul Bucureşti.
Cum s-a întâmplat? La ora 17 10 un avion german He-111, ce se întorcea
dintr-o misiune de sondaj meteo, a venit scurt la aterizare şi s-a lovit de unul dintre
pilonii de susţinere ai antenei postului mai sus amintit. Pilonul a fost îndoit de la
aproximativ 20 m înălţime, iar una dintre aripile avionului a rămas aglţati de el.
Avionul a căzut la circa 200 m depărtare, unde a fllcut explozie, luând foc. În
traiectoria lui, avionul a rupt cablurile pentru alimentarea cu .1 energie electrici,
întrerupând astfel şi emisia. Cei cinci membrii ai echipajului au fost carbonizaţi în
incendiul declanşat, iar oficialii au dat asigurări că în ziua următoare postul va
funcţiona provizoriu, recurgându-se la pilonul secundar.
De reţinut ci pinii la stlrşitul lunii noiembrie a anului 1940 Misiunea
Aeronautica Germani avea la Bucureşti mai multe escadrile de aviaţie, aftate pe
terenurile din jurul acestuia. Numărul lor însll a crescut. Astfel, la 30 noiembrie 1940
de pe aerodromul de la Arad au decolat pentru a ajunge la Bucureşti 18 avioane Me109, 2 avioane He-111 şi un avion trimotor Ju-52. Situaţia efectivelor şi materialelor
Misiunii Aeronautice Germane în România la I 5 ianuarie 1941 era următoarea: 3
generali, 91 de ofiţeri, 37 funcţionari civili, 480 subofiţeri şi 1524 trupă. Iar numărul
total al avioanelor era de 2 avioane Ju-52, 5 avioane Bf-108, 61 de avioane de
vânătoare Bf-109 E, 1 Fw-58, 7 Fi-156, I W-34, 2 Go-144, 1 Wl4 şi 24 Hs-126, aflate
în continuare numai pe terenurile de la Bucureşti. Pentru deservirea acestora Misiunea
mai avea 8S autoturisme, 195 autocamioane, 55 autospeciale cu 66 remorci, 17
tractoare şi 34 motociclete cu ataş'.
Ce au primit? Personalul misiunii a fost cazat în 77 de camere la hotelul
„Ambasador" şi în alte 50 de camere aflate în alte două hoteluri, iar pentru trupă s-au
folosit barăci montate acolo unde au dorit. Cu toţii au primit 50 de lei alocaţie pentru
hrană, combustibil pentru avioanele şi mijloacele auto sosite. Solda a fost echivalentă
1

8

Op. cit. p. 62.
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de omologii lor din aeronautica română, deoarece gennanii nu au făcut
valoarea celei pe care o primeau în ţara lor.
Cum toate acestea au fost suportate de statul român, sumele cheltuite într-o
luna cu toţi aceştia în confonnitate cu tabelul de mai jos s-au ridicat la următoarele
valori:
„Tabel recapitulativ de cheltuieli cu misiunea gennana.

cu cea

primită

cunoscută

Detalii
Personal

Cheltuieli
7.263.000

Cazare

1.407.000

Combustibil avioane

24.194.260

Întreţinere avioane
Combustibil auto

60.000
26.009.250

Cheltuieli de întreţinere, lunare,
cancelarie, curaţenie.
Cheltuieli diverse de materiale
şi lucrări în curs de execuţie
pentru instalare.

3.000.000
18.880.000

Explicaţiuni

Calculul pe o lună de zile în ipoteza
a 50 lei alocaţie pe zi pentru întreg
efectivul.
Calculul pentru 30 zile la Hotel
Ambasador, Stănescu şi Union.
S-a calculat pentru 2 ore de zbor pe
zi de avion (ulei şi benzină) costul
total pe luna a 60 de ore.
Lunar
Calculat consumul de ulei şi benzină
pe o lunii pentru numărul total de
autovehicule.
Lunar
Calculul pe baza cererilor fonnulate
până azi. Sunt de întrevăzut şi alte
cheltuieli.

Nota 1. Pentru cheltuielile de instalare suma de 18.880.000 lei va fi sigur
cererile urmând să fie fonnulate pe măsura necesităţilor şi în raport cu trupele
ce vor veni. Dacă fondul nu se cheltuieşte, sumele vor rămâne disponibile.
2. Misiunea germană a cerut prin Ministerul Economiei Naţionale ca
Subsecretariatul de Stat al Aerului să le facă un depozit de IO.OOO t benzina octană de
aviaţie al cărei cost este de 270.000.000 lei" 9•
Ce au oferit? Cursuri la Centrul de Instrucţie al Aeronauticii pentru piloţii de
vânătoare, observare şi recunoaştere, precum şi a celor de pândă şi alarmare. Totodată
au instalat piese de artilerie a.a. germane la Bucureşti, Ploieşti, Băicoi şi Giurgiu,
colaborând la instruirea artileriştilor noştri. De asemenea, au propus sa facă o aplicaţie
cu blindatele în faţa regelui şi a lui Antonescu. Dar cum nu aveau să ne lase acele
maşini de lupta, se pare că aceasta nu a mai avut loc. Paralel cu toate acestea, au ţinut la
Academia de Război un ciclu de 19 conferinţe, iar pentru aviaţie s-a organizat
instruirea în comun a unor unităţi care aveau în dotare material volant gennan şi cursuri
pentru observatori.
Cu ocazia acestora, au făcut cunoscuta doctrina aviaţiei germane, care se
deosebea de cea pe care o foloseam noi până atunci. Adică, în principiu aviaţia română
se infonna, transmitea, acoperea spaţiul şi lupta. Ori cea germană lupta, distrugea,
depăşita,

9
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informa, transporta şi aproviziona. În ce priveşte felul în care erau însuşite cunoştinţele
militare, ei susţineau cA trebuie urmlrita speciali:z:area până la automatizare şi intrarea
în reflex a executlrii misiunilor concrete, restrânse şi directe ce reveneau fieclrui
element al personalului navigant, care nu trebuia pregătit multilateral şi superficial, ci
unilateral şi până la perfecţiuneJO.
Înainte de cel de-al doilea război mondial, aeronautica românii adoptase
doctrina francezi de cooperare cu celelalte arme. Însă regulamentele elaborate pe baza
aceleia erau depllşite, iar în privinţa celor petrecute pe frontul din Spania, specialiştii
militari români încli nu ajunseserli la un punct de vedere concludent. La fel, experienţa
obţinută în anii 1939-1940 nu avusesem timp s-o folosim. În acea situaţie ne-am văzut
nevoiţi sli ne bucurllm de primele unităţi aeriene abia sosite în România şi Ja 1
noiembrie 1940 sa înceapl primele colaborări. Însă acestea ne-au pus la dispoziţie doar
extrase din regulamentele lor şi experienţa unitliţilor germane prezente. Astfel am fost
sprijiniţi tn instruirea, după modelul lor, a unui Grup de aviaţie de vânlitoare dotat cu
material german. Cu ajutorul Instructorilor germani, s-a stabilit ca o parte dintre piloţii
români să participe la un curs scurt comun de formare a piloţilor de vânătoare în timp
de război.
in conformitate cu cele precizate în mai multe ordine secrete, prima serie a
piloţilor români s-a prezentat la .S noiembrie 1940, orele I 030, în faţa postului de
comandă al Grupului german, aflat pe aerodromul Pipera de lângă Bucureşti, unde au
fost primiţi de maiorul Handrick. Li s-a explicat modul de lucru, precizându-se că
instruirea primei serii se va termina la 18 decembrie 1940. dupA vizitarea avioanelor
germane, s-a trecut la programul de instrucţie propriu zis, ce s-a început prin
aclimatizarea cu aparatul, aterizliri la punct fix, aterizări scurte şi pe terenuri
necunoscute, etc. S-a continuat cu zonele de maniabilităţi şi zboruri acrobatice,
antrenându-se apoi în zboruri ca perechi şi zboruri în fonnaţie strânsă de doul avioane,
exerciţii de atac la sol şi lupta aeriană, zboruri la joasă înălţime. După toate acestea , sau executat zboruri în patrula, în formaţie strânsă şi de luptă, în faimosul circ
aerian(zbor în şir indian, dupil. capul fonnaţiei). S-a insistat mult pe exerciţiile de atac
ale unor obiective terestre, pe instrucţia tragerilor contra avioanelor izolate ori în
formaţie. După acestea, au urmat zborurile în escadrilă şi cele de tactici aerian~ ca
vânltoarea liberă, protecţi& avioanelor de bombardament. Nu a fost omis nici atacul la
sol tn formaţii masive şi chiar misiunile solitare, etc. 11
începând pregltlrile de lupta într-un ritm mult mai intens, necazurile nu au
întârziat nici la Bucureşti. Astfel, tn 6 noiembrie 1940, avionul Me-109 nr. 5 pilotat de
adj. av. I. Marinescu, a fost adus la aterizare flrli sil. scoată roţile. Însă nu a trecut prea
mult şi pe aerodromul Pipera a avut loc un accident care putea să se tennine destul de
grav. Cpt. av. Virgil Trandafirescu, dupli primul zbor de aclimatizare, a venit la
aterizare cu o priza scurtă, tn limita de viteză şi înclinat. Chiar şi după ce a mlrit turaţia
motorului, avionul ce a avut nr. 3 a continuat să se încline până când a lovit plmlntul
cu planul stâng. În unna izbirii, 1-a ridicat până la circa 5 m pe o direcţie ce era
perpendicularii. pe cea iniţialii. Reducând motorul pentru aterizare, avionul s-a înclinat
pe dreapta luând contactul cu plmântul placat şi numai cu jamba dreaptă, care a cedat,
111
11
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rotindu-l cu aproape 150°. Au rămas întregi doar stabilizatorul şi cele doua planuri care
mai. puteau fi1 reparab'I1 e 12 .
La scurt! vreme de la acest eveniment nedorit, în 4 decembrie, ne-a fost dat să
pierdem pe cpt. av. Dumitru (Pufi) Popescu, poate cel mai dotat dintre piloţii noştri
militari. Era comandantul Escadrilei 57 Vânatoare şi în acea zi, aflat la bordul
avionului Me-109 nr. 1 a luat parte la un zbor în patrula, împreuna cu adj. Şef Victor
Stănescu, coechipierul său, alături de o celula germana. Se înţeleseseră de jos sll mai
facă un viraj, în afară de primul executat după decolare, urmând ca apoi sll se îndrepte
spre Ploieşti. La un moment dat, cpt. av. Pufi Popescu, aflat în stânga cpt. Homich, a
trecut în dreapta acestuia, dar cum toţi ceilalţi şi-au păstrat locurile, a intenţionat să
revină la poziţia initială, lovind ampenajul avionului german. Ciocnirea a avut loc la
circa 400 m înălţime şi probabil că elicea, deformat! ori ruptă, a produs vibraţii
puternice, încât s-au desprins conductele de benzina, deoarece la aproximativ 150-200
m înălţime s-a văzut foc la bordul avionului. Pufi Popescu, în acea situaţie a încercat să
se salveze cu paraşuta, însă nu s-a putut desprinde de avion, deoarece aceasta s-a agllţat
de cupola cabinei care nu a fost largat! oii de pilonul antenei de radio, izbindu-se de
pământ împreun! cu avionul şi pierzându-şi viaţa într-un mod groaznic. Pilotul german
lovit a reuşit sll aterizeze bine u.
Cu toate acestea, Dickfeld, în amintirile pomenite mai sus arată că în ciuda
traversllrii unor perioade dificile, mulţi dintre piloţii români erau aviatori excelenţi,
adevăraţi artişti.

Între timp s-au tipărit 150 de extrase din Regulamentul german de zbor şi s-au
trimis 15 echipaje de bombardament la şcoală în Germania, mai precis pe terenul de la
Aspem de lângă Viena, la „Blindflug Schule" nr. 4, în perioada 4-16 ianuarie 1941,
unde au învllţat să zboare fhră vedere în afara cabinei şi radioghidat. Şi, în sfârşit, în
luna decembrie a anului 1940, s-a înfiinţat o secţie de legătură cu Misiunea germană,
condusă de generalul Constantin Argeşanu care trebuia să se ocupe de cazarea,
aprovizionarea, baracamentele şi programul de lucru al acesteia.
Comportarea germanilor, care erau conştienti de statutul lor în România, nu a
întârziat să dea probleme. Au cerut noi baracamente, iar la Popeşti Leordeni au preluat
restaurantul aerodromului. De asemenea crescându-le numărul de avioane au mai cerut
noi depozite, aşa cum a fost cel din Crângul lui Bot, iar la Giurgiu şi-au amplasat
baracamentele printre bateriile a.a. La Braşov, unde din 24 octombrie primiseră toata
cazarma Gr. 4 Apărare a.a. cu totul, noi păstrând doar depozitul de benzină, au refuzat
să o ia în primire. Pentru aceasta nici nu au întreţinut-o corespunzlltor şi nici nu au
înlocuit geamurile care se spărseseră din vina lor. Nu au fllcut curăţenie, au permis să
dispară din lenjerie, au solicitat multă benzina flră bon, au cerut femeie care să le facă
curat în dormitoare, etc. Cât priveşte depozitele de benzină, pe cele mai multe le-au
solicitat la Craiova, Caracal, Roşiori, Călăraşi etc., deoarece benzina a fost produsul
pentru care au avut cea mai mare grijă.
Dar cum situaţia lor în România era totuşi una preferenţiată faţă de cea a
aviaţiei române, aceasta 1-a obligat pe generalul av. C. Celreanu, comandantul Forţelor

11

AMR, fond S476, dosar 654, p. 208.
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Aeriene Militare sA raporteze generalul av. Gh. Jienescu, ministrul SSA cu nr. 704/5
dec. 1940 urmAtoarele:
„Cu toate îndrumările ce s-au dat şi continuă a se da trupei, nu este posibil a se
ascunde diferenta de tratament dintre trupele gennane şi române. Astfel, în garnizoana
Braşov, unde se afli multe unitAţi germane ai căror soldaţi circul! pe strAzi în mare
număr şi li se permite a frecventa toate restaurantele de lux şi localuri de noapte p4nA la
ore târzii, precum şi de a face cwnplrlturi scumpe şi abundente.
Condiţiile civilizate de care se bucura soldaţii germani din punct de vedere al
echipamentului (având ţinute speciale pentru corvoada, instrucţie şi sport) al repausului
raţional, al cazării confortabile şi igienice, la care se adaugi în special simpatia cu care
sunt înconjuraţi de populaţia sAseascA din localitate, sunt factori care prin comparaţie
influenţeazA într-o mAsurA apreciabil! starea de spirit a trupelor noastre.
Faţl de cele de mai sus vi rog dispuneţi" 14 •
În rezoluţie, generalul Jienescu a apreciat cll totuşi nu este bine sA le atragem
atenţia, contând pe faptul cil situaţia era cunoscută de comandanţii lor care o vor limita
la strictul necesar. Totodată, cerea sA se urgenteze confecţionarea combinezoanelor de
lucru pentru aeronautica noastrt şi sll se mllreasca alocaţia de hranA a trupelor.
Ori, în ciuda celor petrecute, trupele germane au continuat sA vini în România
incit trei ani şi mai bine. Şi ca o ironie a soartei, cât de curând aveam sa le schimbllm cu
cele sovietice, mai sărace în civilizaţie şi mult mai dure în comportare. Acestea din
urma, strajuind la instaurarea regimului comunist au stat pe banii poporului român o
perioada de aproape 15 ani, înfometAndu-l şi jefuindu-l cu buni ştiinţi.

1
•
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HIDROAVIAŢIA ROMÂNĂ îN CEL DE-AL II-LEA RĂZBOI
MONDIAL. CAMPANIA DIN EST (PARTEA II-a)
NICOLAE PETRESCU"

în aprilie 1942 Flotila d" Hidroaviaţie era încadrata în Corpul Aero-Marin!
subordonat Marinei Militare. Schema de organizare, după uncie modificAri operate la
stirşitul celor şase luni de rAzboi, !ie prezenta astfel':
I. Comanda Flotilei
- comandant (pilot prim)
- biroul l organizare, infonnare şi contrainformare
- biroul 2 infonnaţii şi servicii

2. Escadrila I OI Hidro-patrulare - prima forll combativL
- comandant (pilot prim)
- 7 ofiţeri piloţi şi observatori
- JO adjutanţi piloţi primi şi secunzi
- 11 maiştrii şi subofiţeri
- 6 mecanici de bord
- 3 ofiţeri şi 8 maiştri radiotelegrafişti
- 1 adjutant major şef bombardament şi mitraliere de bord
- 5 sergenţi mitraliori de bord
- 2 mecanici de bord
- I maistru armurier
- I sergent major mecanic auto

3. Escadrila 102 Hidro-informaţii - a doua forţl combativ!
- comandant (pilot prim)
- 15 ofiţeri piloţi şi observatori
- I ofiţer şi 8 maiştri radiotelegrafişti
- 4 mecanici de bord (1 subofiţer, l sergent şi 2 caporali)
- 2 adjutanţi şefi bombardament şi mitraliere de bord
- 6 mitraliori de bord (2 sergenţi, 2 caporali şi 2 soldaţi)
- 1 medic (sublocotenent rezervist)
•Piteşti.
1
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- l mecanic auto (sergent major)
- l maistru armurier
4.

t
I

I

Secţia foto

- comandant ofiţer navigant
- 3 tehnicieni (mecanic foto, subo

r electrician şi un mecanic auto)

5. Ba7.a Flotilei de Hidroaviaţie
- personal navigant ( l O ofiţeri şi wţ subofiţer mitralior de bord)
- I ofiţer (administraţie)
I
1

- 1 subofiţer (administraţie)
- l

ofiţer echipaje

- 13 subofiţeri.

!

J'

Pentru anul 1942 zona de responsabilitate bombardamentului Aero-MarinA şi
itinerariile hidroavioanelor ,,K.A.N.T." şi „Savoia"I au fost stabilite dupl\ cum rezultl\
din graficul unnl\to~:
Cele două escadrile hidroaviaţie (101 şil 102) aveau baza la Mamaia cu
hidroscala principali\ pe lacul Siutghiol (v. schema).j Se mai dispunea şi de o hidroscală
de lucru pe lacul Hadgi-Bey (Odessa) folosit! ca aNtor pentru hidroavioanele ce s-ar fi
aflat în pană în apropierea acestei zone.
I
Hidroaviaţia a îndeplinit în anul 1942, imp1rtante misiuni de luptl, printre cele
mai importante fiind:
- căutarea şi vanătoarca de submarine până a Odessa;
- escorta antisubmarini;
I
- supravegheri şi recunoaşteri în zona litoralului rom!nesc;
- căutarea dt: nave, mine şi pete de ulei;
I
- legături aeriene Constaoţa-Odessa şi ina~·i, Odessa-Cetatea Albă şi retur;
- raiduri legături de comandament Constan -Bucureşti şi Bucureşti-Constanta
- transporturi de materiale, alimente şi p onal la Şagani şi la hidroscala de
rezervă de la Hadgi-Bey şi pentru hidroavionul Sa oia SS nr 1 rtmas în pană pe lacul
Sinoe.
•
I
Documentele de arhivl\ consemneaz.a rluşita unei misiuni a locotenentcomandorului Borcescu Gheorghe, din 4 octombrie 942:
Pentru deplasarea operativi\, eventuală, a ·droavioanelor romAneşti pc coasta
de nord a Mării Negre erau necesare anumite infprmaţii cu caracter militar. Pentru
aceasta ofiterul a executat, la ordin, o recunoaşter~ din zbor pe itinerariul Constanţa
Sevastopol - Novorosisk, fiind îmbarcat pe unul !dintre hidroavioanele germane de
transport „B.W." care avea ca line aeriană Consţ&nţa - Sevastopol - Novorosisk Voroşilomsk şi înapoi. Informaţiile culese, importarţte din punct de vedere al acţiunilor
de luptă, au fost analizate de către Statul Major ~I
Marinei Militare Române stând la
baz.a stabilirii misiunilor urmAtoare ale hidroaviaţiei
frontul maritim3•
Ca evenimente mai deosebite în acest
a fost amerizarea forţatA a unui
hidroavion românesc, în ziua de 9 mai, în portul C stanţa. Acesta a capotat în dreptul
2
i

I
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danei numind 5 rupându-se în doull. Din fericire echipajul s-a salvat însa hidroavionul
a trecut Ia capitolul pierderi.
În registrul istoric al Hidroaviaţiei din anul 1942 este consemnată activitatea
de înalt profesionalism a ofiţerilor de marini observatori aerieni care au participat la
misiunile Escadrilei 101 Hidro-patrulare şi a Escadrilei 102 Hidro-informaţii. Sunt
citaţi clpitanii Bldescu Mircea, Giurgea Constantin, Gheorghiu Filimon, Botez.atu
Ştefan, Simionescu Gh., Râmniceanu Cristian, locotenenţii· Ciobanu Teodor,
Nicolaescu Dan, Nuţu Pavel, Petrescu Francisc, Panait Dumitru şi Grigoriu Mihai.
Pe parcursul anului 1942 au avut loc diferite fluctuaţii în ce priveşte efectivele
de cadre şi trupi, numlrul hidroavioanelor din dotare, şi al mitralierelor de la bordul
acestora. In ultimul trimestru al anului existau ca operative 5 hidroavioane K.A.N.T.-Z.
501 (purtau numerele 1, 4, 8, 9, 10) şi 18 mitraliere. Se mai aflau în dotarea Flotilei de
Hidroaviaţie 2 avioane Fleet (pentru şcoală) 6 hidroavioane Savoia (55, 56, 62 bis), 4
hidroavioane K.A.N. T. 501, 1O hidroavioane Heinkel, 6 şalupe (pentru transport
sanitare, manevră, remorca şi de salvare la mare), 3 puiuri" şi 2 barei de metal pentru
transport materiale, un feribot şi 32 de aparate foto „Nistri", 30 şi 21 4 •
În anul 1943 activitatea operativa a Hidroaviaţiei începe cu luna martie. Din
cauu lacului Siutghiol înghetat în lunile ianuarie şi februarie nu s-a executat nici o
misiune de rAzbOi.
Prin Ordinul General de Operaţiuni nr. 2/1943, al Diviziei de Mare pentru
Escadrilele 101, 102 Hidro se stabilesc urmltoarele misiuni:
l. Escadrila 102 Hidro-informaţii:
a) La ordinul comandamentului Aero-Marinl, lucrând cu Escadrila 101
Hidro-patrulare de la baza Siutghiol şi cu o secţie de hidroavioane de la hidroscala
Hadgi-Bey (Odessa) va acţiona în largul coastei Mangalia - Oceacov. Pentru a
economisi timp de zbor şi pentru a se asigura escortele pAnl la clderea serii, Escadrila
va studia şi pune în lucru cit mai repede hidroscale auxiliare în regiunea Sulina - Sf.
Gheorghe şi lacul Dumas (satul Tuzla, Odessa);
b) La ordinul comandamentului Aero-Marinil va interveni la alarma, pentru
clutarea submarinelor sau a unor obiecte suspecte, raportând ulterior cine a declanşat
misiunea şi rezultatele obţinute;
c) Va ataca cu bombe, numai la ordinul comandamentului Acro-Marinii,
contra navelor de suprafaţll;
d) Va ţine permanent contactul cu Comandamentul Aero-Marinll şi va infonna
continuu despre navele de suprafaţl, care se identific! sau chiar rlspund semnalului de
identificare, raportând prin radio.
2. Escadrila I O1 Hidro-patrulare avea aceleaşi misiuni ca şi Escadrila I 02,
lucrând însll numai de la hidroscala Siutghiol. Prin acest ordin Bazei Flotilei de
Hidroaviaţie îi revenea ca misiune sa asigure paza tcrestrll a unitlţilor
Comandamentului Acro-Marini.
în conformitate cu cerinţele rAzboiului pe mare Escadrila I O1 Hidro-patrulare
şi Escadrila 102 Hidro-informaţii au îndeplinit, în anul 1943, numeroase misiuni de
rllzboi folosind hidroscala permanent! de la Mamaia şi hidroscala Hadgi-Bey (Odessa).
• AmbirclJiune de dimensiuni mici propulsall cu rame.
'Arhivele Militare Roml'lne. Fond Flotila de Hidroaviaţie, Dosar 193, p. 20-22.
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Principalele activităţi operative ale hidroavioanel~r de pe hidroscala Hadgi-Bey au
,
constat în:
- asigurarea protecţiei aeriene şi antis~marine a convoaielor vaselor de
transport pe rutele Chilia - Constanta, Insula S alin - Sulin8, Oceacov - Odessa,
Sulina - Insula Şerpilor, Odessa - Sulina, Odessa - ceacov, Bugaz. - Odessa, Crimeea Odessa, Cap Tandra - Odessa.
;
- recunoaşteri de colllită Odessa - Cap Tancifa, Sulina - Odessa etc.
Pe timpul misiunilor de protecţie aeriana ~ convoaielor au avut loc numeroase
angajamente de luptă. Piloţii şi mitraliorii de la bordul hidroavioanelor au condus
aparatele cu măiestrie şi daruire, au folosit eficien~ armamentul din dotare reuşind sli
avarieze şi sA disperseze avioanele inamice.
ziua de 22 noiembrie 1943,
hidroavionul He. 114 nr. 2 de Ia hidroscala Had i-Bey a fost atacat de trei avioane
sovietice în timp ce asigura protecţia unui col·oi de nave transportoare. Lupta
desflşurată într-un net raport de inferioritate a fost iolentă. Cu 40 de găuri în Rotoare,
cu aparatura de pilotaj distrusa şi pilotul uş r rănit hidroavionul a continuat
angajamentul cu avioanele inamice reuşind sli le di~perseze. Peste o sliptamAnl acelaşi
hidroavion decolând de la hidroscala Hadgi-Bey a (ntrat în pierdere de vitezli deasupra
apei şi capotând s-a scufundat. Echipajul nu a suterit pierderi reuşind sa se salveze.
Avarii a suferit şi hidroavionul He. 114 nr. 42 prin spargerea la amerizare a flotorului
din dreapta. Amerizări forţate s-au produs şi ~ Limanul Nistrului. Multe dintre
misiunile de protecţie s-au destlşurat în condiţii ~teo nefavorabile. Nu de puţine ori
lacul Hadgi-Bey a fost montat de vânturi putemiţe care au pus probleme deosebite
folosirii hidroavioanelor. De exemplu, în ziua de 2! septembrie 1943 vântul puternic şi
valurile mari au smuls hidroavioanele de la geam~durll fiind în pericol de scufundare.
Numai prin intervenţia curajoasă a echipajelor s~a reuşit, cu multă muncii şi mare
greutate, ca aparatele sll fie aduse la mal unde i au fost bine asigurate. Eforturile
militarilor au fost mai mari şi pentru faptul cA şalupa cu motor nu a funcţionat iar puiul
nu a putut fi folosit din cauz.a furtunii. Numeroase ţisiuni au îndeplinit în anul 1943 şi
hidroavioanele cu baz.a la Mamaia (Constanţa). Sec ia operativă de aici, având în dotare
2 hidroavioane He. 114 şi 3 hidroavioane K.A. .T. în stare de luptl a executat
recunoaşteri asupra litoralului maritim în zonele Constanta, Tuzla, Mangalia, Sf.
I
Gheorghe, Sulina, Insula Şerpilor, Odessa. Cen~_tl de greutate al activitlţii Secţiei
Operative de la Mamaia l-a constituit escorta antisjmarină şi aeriană a convoaielor de
nave transportoare pe rutele Constanta - Sevastopo~, Sevastopol - Constanţa, Constanţa
- Sulina, Sulina - Constanţa; Sevastopol - Sulina, rosfor - Constanţa, Sf. Gheorghe Sevastopol, Bugaz - Odessa, Odessa - Sevastopol. ~
Un eveniment mai deosebit s-a consuma~ în ziua de 7 octombrie 1943 în
timpul misiunii de escortă contra submarinelor şi a .viaţiei inamice a convoiului format
din vasul „Prodromos" şi 5 R - B pe ruta Sf. GUorghe - Sevastopol. La orele 21 23 ,
3 avioane torpiloare sovietice au atacat formaţia i de nave lansând 3 torpile asupra
vasului „Prodromos" 2 prin pupa şi una prin provlflră a lovi îns1 ţinta. Hidroavionul
He 114 nr 7 din escortă s-a angajat în luptll cu oate annele de la bord reuşind sll
îndep!rteze avioanele atacatoare şi să asigure cont' area marşului de clltre convoi.
Un document din arhivele militare Piteşti rinregistreaza pentru hidroavioanele
operative de la Mamaia 9 misiuni de escortă ~ luna noiembrie 1943 pe rutele
Constanţa - Sevastopol şi Sevastopol - Constanţa. 1\u fost asigurate convoaiele formate
1
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din distrugltoare, R-B, U.J. M.F.P. 5, vânătoare de submarine puitoare de mine şi vase
de transport printre care s-au aflat „România", ,,Ardeal", „Santa F', tancul „Bacus". La
17 decembrie 1943 au sosit din Gennania 13 hidroavioane He. I 14 A, ambarcate în 37
de vagoane.
ln hma noiembrie 1943 Escadrila 101 Hidro-patrulare se transform! în
Escadrila 101 Hidro-infonnare având ca materia] volant 3 hidroavioane K.A.N.T.-Z:
2 hidroavioane He 114 şi 2 avioane Fleet. Mai târziu se mai primesc de la Escadrila
Hidro-Patrulare inel 5 hidroavioane He 114. Un angajament aerian de lupta se
desflişoara în ziua de 14 decembrie 1943. Convoiul de transport format din 2
distrugltoare, purtltorul de mine „Amiral Murgescu" 3 R-B, l vân!tor de submarine
(V. S.) şi vasul „Cassa", a fost atacat pe ruta Constanţa - Sevastopol, la orele 15, 20 de
avioane torpiloare sovietice. De remarcat ci una dintre torpilele lansate a fost
bombardata şi explodata de un hidroavion He 114 comandat de căpitanul aviator
Rldulescu, având ca observator un tânăr locotenent.
Printre ofiţerii de marin! observatori aerieni, care au luat parte la realizarea
misiunilor operative ale hidroaviaţiei în anul 1943 s-au distins prin însuşirile lor
deosebite aspiranţii: Vlădescu Emil, Bâru Eugen, Gheorghiu Adrian şi Stepancovski
Chirii.
Flotila de Hidroaviaţie a fost dotata în anul 1944 cu hidroavioanele He 114 A
sosite din Germnania şi montate în ţari, aparate modeme, serie noul, bine înzestrate cu
6
arme de bord şi de performant! superioarA • Hidroavionul He 114 A era foarte
manevrier, în mii.sur! s! execute zboruri în picaj pini la 50° situaţie din care putea
lansa bombele din dotare. Acesta s-a dovedit un bun vânător contra avioanelor şi
7
hidroavioanelor marinei sovietice din Marea Neagrl .
Misiunile operative au gravitat în special în jurul acţiunilor de escortă
antisubmarin! a convoaielor care devin n0meroase şi presante ca urmare a succeselor
forţelor sovietice atât pe teaţrul maritim CAt şi la uscat şi a evacuărilor masive din
Peninsula Crimeea şi din Odessa. Principalele rute de navigaţie ale convoaielor
asigurate şi cu hidroavioane au fost: Odessa - Constanţa şi invers, Sevastopol - Odessa,
Sevastopol - Sulina, Sulina - Constanţa, Constanţa - Vama şi invers, Odessa - Sulina,
Constanţa·- Bosfor. S-au executat zboruri de la hidroscala Hadgi-Bey, pentru dislocarea
Escadrilei I 02 la Cetatea Albi, organizarea de noi hidroscale de lucru, inspectarea
unitllţilor de ·pe fronturile de luptll, cllutarea navelor dispersate de furtună.
În luna aprîlie 1944 Escadrila 101arealizat51 de misiuni la care au participat
59 de hidroavioane'.
Flotila de Hidroaviaţie s-a remarcat pe timpul operaţiunilor de lupta şi datorita
Comandantului Hidroaviaţiei .comandor Georgescu Constantin (iulie 1940 - noiembrie
1943), pilot de înaltă clasă, care a dovedit pricepere şi abnegaţie în conducerea
'R. B. - vedete dragore, U.J. • vAnitoere de submarine, M.F.P. =pontoane de transport ermatc
6
Principalele caracteristici ale hidroavionului He 114 A: biloc, monomotor, sequi plan, pe flotoare, 240 km I
h vile7.I practici, armament 2 tunuri de 20 mm calibru, 1 mitralieri fixi ln planuri, ln capota, I mitraliera
mobili pentru observator, 2 bombe a cite SO kg greutate cu t'ocos electric, reglabil instantaneu antisubmarin,
economie de zbor 3 ore.
7
Arhivele Militare Roma.ne. Fond Subsecretariatul de Stat al Marinei (S.S.M.) Statmajor, Hidroavietie,
Dosar 3051, p. 3.
1
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hidroaviaţiei. Cu un nwnăr redus de aparate, faţă deicerinţele rAzboiului. ace..ta a reuşit

să îndeplinească exemplar misiunile ce au revenit h1droaviaţiei. Din noiembrie 1943 şi
până în decembrie 1944 la comanda Flotilei dq Hidroaviaţie s-a aflat capitanul
comandor Borcescu Gheorghe. Hidroaviaţia a b~neficiat şi de un corp de piloţi
excepţionali, în afara de ofiţerii de marină cu ÎOdelungatA practici în domeniul
observării maritime şi fluviale. Docwnentele de i arhivă, referitoare la activitatea
hidroaviaţiei, cuprind numeroase însemnări care eyidenţiazA curajul şi priceperea de
care au dat dovadă piloţii căpitan Chiriac Mirq:a, căpitan Teodorescu Dumitru,
locotenent Chiriţă Dumitru, aspirantul Panait DunP.itru şi adjutanţii şefi Diaconescu
Aurel, Iliescu Dumitru, Petrescu Dumitru, Sand~ Ion, Ioniţă Petre etc. care prin
acţiunile lor, lovind în plin numeroase nave inainice pe Dunăre şi pe mare le-a
scufundat sau avariat obligându-le să părăsească ,lupta, au scos din funcţiune prin
bombardare, baterii inamice de pe. litoralul marit~ şi fluvial. Dovedind singe rece
aceştia au sfidat puternicele atacuri ale aviaţiei, hidroaviaţiei şi navelor sovietice. S-au
angajat în lupta aeriana cu un inamic superior, de ilnulte ori într-un raport de forţă de
doi la unul, reuşind să doboare s-au să avarieze rÎiai multe avioane şi hidroavioane
inam~.

i

Este relevant succesul obţinut de către adjutantul şef Iliescu Dumitru care în
ziua de 19 august 1941, printr-o manevra reuşită a ~at prilej echipajului să doboare un
hidroavion inamic din cele două cu care s-a angajat fu luptA.
De asemenea adjutantul şef Sandu Ioanj a reuşit sub un foc violent al
inamicului să atace cu mitraliera de la bord mai mullţ barcaze cu trupe sovietice în rada
portului Odessa. La 27 octombrie 1941 a fost accide11tat şi rănit grav.
Adjutantul şef Ioniţă Petre, un foarte bun Pilot pentru hidroavioane, a executat
numeroase misiuni sub focul inamicului. în ziua de 28 iulie 1941 prin manevre precise
a ajutat echipajul sii atace cu bombe şi să scufunde oinava inamica de suprafaţl.
În timpul confruntArilor aeriene unele hidrqavioane au amerizat forţat pe mare
sau pe lacuri. fn arhivele Flotilei de Hidroaviaţie e~te consemnat cazul aparatului He
114 nr 4 din Hidroscala de la Vâlcov care în ziu31 de 23 aprilie 1944 a căzut şi s-a
avariat lovindu-se de prova monitorului „Bucovina'L în acest nefericit accident pilotul
şi-a pierdut viaţa iar observatorul a fost grav rănit. :
Adjutantul D. Panait a avariat cu două bofibe o canoniera ruseasca la gurile
Dunării şi prin focul mitralierelor a obligat două ~arcaze inamice sii se întoarcl din
drum echipajele refugiindu-se în delta. Pentru fai?tele lor de bravurii mulţi ofiţeri,
adjutanţi şi grade inferioare din Flotila de Hidroavi.ţie au fost distinşi cu înalte ordine
şi medalii româneşti şi germane.
După evenimentele de la 23 august :1944 toate mijloacele auto ale
Comandamentului Acro-Marină şi ale Flotilei de Jiidroaviaţie, carburanţii şi banii au
fost ridicate tării forme legale de către comandimţii trupelor sovietice intrate în
Dobrogea. Hidroavioanele au riimas la baza hidroscalei cu dispoziţia fermă că zborul
lor este interzis. Flotila de Hidroaviaţie mai dispune~ de două escadrile (C 101 şi 102),
fiecare având câte 11 hidroavioane care se num~u H_einkel 114 tlcAnd parte din
9
Comandamentul Aero-Marinl!l cu punctul de comand~ la Mamaia Palazu •
'

'Arhivele Militare Rom4ne, Fond (S.S.M.) Statmajor, Hidroavia~e, Dosar 3051, p. 3.
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Hidroavion K. A. N. T 501

Hidroavion de şcoală
„Savoia Marchetti 56"

Hidroavioane în cooperare
cu nave militare
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Hidroavion
„Savoia Marchetti 59"
la apă

Hidroavion
„Savoia Marchetti 59"

Hidroavion „Savoia 55 "
în hangar
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Zona de responsabilitate a Comandamentului Acro-Marinii.
şi itinerariile hidroavioanelor „C. A. N. T."

Legenda
CI Mamaia= cp 44°5', Â 31°37', cp 43°20', A. 31°37', cp 41°15' Mamaia
C2 Mamaia= cp 44°5', Â 31°22', cp 44°45', A. 31°52', cp 44°15' Mamaia
C3 Mamaia= cp 44°33', A. 31°37', rp 44°10', A. 31°37', rp 44°15' Mamaia
C4 Mamaia= cp 43°50', A. 31°37', cp 43°30',).. 31°37', rp 44°15' Mamaia
S2 Mamaia = pe litoral intre Mamaia, Mangalia, Sf. Gheorghe, Mamaia
Sl Mamaia= cp 43°40', A. 29°00', cp 44°00', A. 29°30', cp 45°00'
•iliii·llm ·lllA •11111 Zona Comandamentului Acro-Marinii..
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

PROBLEME DE ORDINE PUBLICĂ ÎN ARGEŞ ŞI MUSCEL
(1940- 1942)
MIHAELA ORJANU•
ALIN SPÂNU„
Regiunile Argeşului şi Muscelului au o conotaţie aparte în istoria României.
Aici se afla emblemele apariţiei statului muntean -capitala de la Curtea de Argeş,
biserica domnească din acela!ji ora!j - dar şi leagănul unor personalităţi care şi-au lăsat
urme vizibile în politica ţării. De aici au pornit tlluritorii istoriei modeme a României,
Brătienii, şi tot de aici au pornit mai târziu, printre alţii, I. Mihalache, A. Calinescu,
mareşalul Antonescu şi prof. Mihai Antonescu. Din punct de vedere al ordinii publice
cele două judeţe nu s-au confruntat niciodată cu probleme deosebite. Nu se aflau pe
graniţă, nu aveau mulţi minoritari şi nici nu se puteau plânge cil nu dispun de resurse, de
la bogllţii naturale la dezvoltarea unor ramuri economice.
Izbucnirea celui de-al doilea război mondial, la 1.09.1939, prin atacarea
Poloniei de catre Germania, a avut repercusiuni atât asupra României, cât şi asupra
judeţelor Argeş şi Muscel. În primul caz este vorba de tranzitarea teritoriului românesc
de către tezaurul naţional polonez pentru a fi evacuat prin Constanţa în Marea Britanie,
precum şi despre primirea unui mare număr de refugiaţi polonezi, în timp ce al doilea se
referă la primirea ca oaspete şi cazarea la castelul din Dragoslavele-Muscel a şefului
statului polonez, mareşalul E. Smigly-Ridz. Pentru paza obiectivului a fost detaşat un
detaşament de jandarmi şi au fost instituite 3 posturi de santinelll. Dupll o scurtă
perioadă de la sosirea mareşalului Smigly-Ridz, Comandamentul Corpului de Jandarmi
(C.C.J.) a dorit să pună la conducerea detaşamentului un ofiţer eficient şi competent
care să cunoască şi două limbi străine. În cele din urmă, după mai multe selecţii, a fost
ales sit. (r) H. Georgescu care cunoştea limbile germană şi franceză. Supravegherea
efectuată asupra musafirilor, alături de mareşal aflându-se o. suită compusă din 2
militari (col. S. Wenda şi mr. J. Krezekoski) şi 2 civili (F. Wiazowski - valet personal şi
H. Kutnik - şofer), era riguroasă, orice dorinţă a polonezilor fiind supusă aprobării
conducerii Corpului de Jandanni. La 15.07.1940 Regimentul 2 Jandarmi „Bucegi»
comunică _la C.C.J. dorinţa mareşalului „ca sii-1 viziteze în fiecare zi câte o orii D-na
Georgescu .din comuna Dragoslavele, pentru a-i preda lecţii de limbă franceză» 1, iar
Centrul de Cercetare şi Pastrare a Arhivelor Militare Istorice „General Radu Rosetti" Piteşti.

•• Bucureşti.
1

Arhivele NaJionale Istorice Centrale (ANIC), fond IGJ, dosar 22/1940, f 8.
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peste doull s!lptiim4ni, la 29.07.1940, răspunsul vine, pozitiv, dar cu specificarea de „a
.se lua m!isuri pentru supravegherea d-nei Georgescu, care va fi sfhtuit!l s!l nu se preteze
la nici un joc al Domnului Mareşab> 2 • Trebuie remarcat cil d-na Georgescu era, după
cum afinna un raport local, „o persoană onorabilă în etate de 50 ani» 3• Chiar şi o
dorinţă aparent banală, aceea de a picta, este raportată ierarhic, iar rezoluţia C.C.J.
prevedea cil mareşalul „poate picta oricât, în curtea castelului» 4 •
Odată cu venirea generalului Antonescu la putere (4.09.1940), Corpul de
Jandarmi se transforma în Inspectoratul General al Jandarmeriei (I.G.J.), Regimentul 2
Jandarmi „Bucegi» devine Inspectoratul de Jandanni Bucureşti, mllsurile de pază şi
protecţie de la Dragoslavele se întăresc, însă, de regulă formula privind pe cei din castel
era standard: „La Dragoslavele linişte. Ofiţerii poloni nu au fhcut plimbări şi nici vizite
nu au primit»'. Se pare că polonezii nu se simţeau prea bine în România şi, fie de teama
că ar putea să cadă în mâinile germanilor, fie nemulţumiţi de regimul ce li se aplica, au
hotărât să evadeze. În ziua de 18.12.1940, la ora 18:00, Inspectoratul de Jandanni
Bucureşti anunţă la l.G.J. că „la orele 17 Comandantul Lagărului Dragoslavele
raporte87.ă că Mareşalul Smigly şi Colonelul Wenda au dispărut din lagăr azi-dimineaţă,
fhrA a le da de unnA până în prezent»6• Câteva ore mai târziu o telegramă urgentă din
Dragoslavele confirmil. că „cei 2 ofiţeri poloni dispăruţi n-au fost prinşi până în
prezent» 7, ceea ce a atras furia generalului Antonescu. Imediat, generalul Topor,
adjunctul comandantului Jandarmeriei, este trimis la faţa locului pentru a ancheta
evadarea celor 3 polonezi, între timp se descoperise şi lipsa şoferului Kutnik, şi a
identifica vinovaţii. Ancheta, efectuată pe 22.12.1940, a scos la iveală că mareşalul a
fugit în seara zilei de duminică 15.12.1940, iar colonelul Wenda şi şoferul Kutnik au
evadat luni noapte, 16.12.1940, „între orele 21-24 în timpul schimbului frt. Diaconu
Nicolae care obişnuit lipsea din post în acest timp» 8 . Fruntaşul Diaconu nu-şi executa
serviciul deoarece devenise ordonanţa sit. Georgescu, comandantul detaşamentului,
care a dispus scoaterea lui din serviciul de santinelă şi a lăsat astfel un post de J'azll
descoperit. Concluzia generalului Topor, în unna anchetei întreprinse, l-a acuzat direct
pe sit. Georgescu deoarece „se face vinovat de călcare de consemn, c!lci din ordinul său
s-a desfiinţat postul de santinelă Nr.3» 9, adică tocmai pe acolo pe unde au evadat cei 3
polonezi. La începutul lunii februarie 1941 Tribunalul Militar al Corpului I Annată l-a
condamnat pe sit. (r) Georgescu prin sentinţa penală nr. 160 la 5 ani închisoare
corecţională, destituire şi 1000 de lei cheltuieli de judecată „ca singurul vinovat de
evadarea fostului Mareşal Smigly Ridz şi a colonelului Wenda, întâmplat în zilele de 15
şi 16 Decembrie 1940» 10 • Tot atunci generalul C. Z. Vasiliu, comandantul Jandanneriei,
comunica generalului Antonescu pedepsele pe care le-a dispus contra superiorilor
2

ibidem, f. 11.
ibidem, f. 8.
4
ibtdsm, f. 9.
' Ibidem, f. 98.
6
ANIC, fond IGJ, dosar 23/1940, f. 16.
7
ANIC, fond IGJ, dosar 22/1940, f. 117.
8
ANIC, fond IGJ, dosar 23/1949, f. 10.
Y Ibidem, f. 11.
10
Ibidem, f. 313-314.
3
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sublocotenentului (r) Georgescu. Astfel, mr. V. Dinescu, comandantul Legiunii de
Jandarmi Muscel, a fost mutat disciplinar la Centrul de Instrucţie Jandarmi din
Timişoara, col. N. Pavlid, şeful Inspectoratului de Jandarmi Bucureşti, a primit 10 zile
de arest, iar col. M. Iliescu, fost şef al Inspectoratului Bucureşti şi cel care l-a numit pe
sit. Georgescu comandant la Dragoslavele, a fost pedepsit cu 20 de zile de arest.
Coabitarea dintre Jandarmerie şi Mişcarea Legionară, în timpul cât aceasta din
urmă s-a aflat le conducerea ţării (14.09.1940 - 21.01.1941), nu a fost una lină şi lipsită
de probleme. Legionarii, mai ales cei intraţi în mişcare cu speranţa unor câştiguri
materiale deosebite, provocau conflicte şi comiteau abuzuri ce trebuiau aplanate de
jandarmi. În ultima zi a rebeliunii, 24.01.1941, Preşedenţia Consiliului de Miniştri a
transmis nota nr. 440/M către Marele Stat Major prin care a ordonat „sll fie urgent
arestaţi foştii prefecţi legionari din Judeţele: Argeş, Muscel şi laşi» 11 , probabil zonele
cu organizaţiile legionare cele mai puternice şi membrii numeroşi. Într-o dare de seamă
ulterioară, privind activitatea Jandarmeriei, se evidenţia contribuţia la lupta
antilegionara specificându-se: „Rebeliunea din 21-23 Ianuarie 1941 a demonstrat că
Siguranţa Intern! se bazează în mare parte pe aportul Jandarmeriei şi a flcut dovada
dezorganizării aparatului poliţienesc la care s-a ajuns în urma reformelor puse în
aplicare de regimul legionarn 12 •
După rebeliunea legionară (21-24.01.1941), I.G.J. a emis ordinul nr.
42980/941 prin care cerea „înaintarea situaţiei numerice de indivizii vinovaţi de furturi,
abuzuri, samavolnicii şi omoruri», începând cu 6.09 .1940 şi „rămaşi necercetaţi de
13
justiţie» • Legiunea Argeş a comunicat că nu a avut cazuri ceea ce a determinat un
sever reproş din partea col. N. Bucur, şeful Inspectoratului Bucureşti, care menţiona:
„Am atras atenţiunea Comandantului Legiunii că este exclus să nu fi avut cazuri» 14 ,
precizând totodată că a intervenit la Parchetul Argeş pentru a i se comunica abuzurile
reclamate. în schimb, Legiunea Muscel a raportat că în perioada menţionată au avut loc
6 abuzuri (câte unul la Mihăieşti, Schitu Goleşti, Pietroşani, Coşeşti, Godeni şi
Mlirăcineni) şi 5 samavolnicii (în Domneşti, Corbi, Ciwneşti, Coşeşti şi Jugur),
totalizând un numa.r de 11 infracţiuni. Legiunea Argeş va reveni după noi cercetări şi va
descoperi, pentru perioada 6.09.1940-1.03.1941, un total de 13 abateri, împărţite în 5
abuzuri şi 8 samavolnicii.
Tot despre abuzurile şi ilegalitlţile comise de legionari se va interesa
Preşedenţia Consiliului de Miniştri, care a cerut nu situaţii, ci exemple concrete.
Legiunea Muscel a raportat, sub semnătura comandantului, mr. O. Ursuleanu, despre 10
cazuri în care cetăţenii au avut de suferit de pe urma legionarilor. În comuna Schitu
Goleşti Ad. Pop a fost legat de un stâlp şi bătut de I. Bran.eseu, primarul localitliţi, pe
12.01.1941, iar P. Toader din Sădeşti a fost ameninţat cu moartea „pe motiv că ar fi
contra intereselor legionare» 15 de către N. Năstase din Cândeşti, fost pretor, în
noiembrie 1940. D. Antonescu, agent de percepţie, din corn. Ciumeşti, a fost victima a
două atacuri: primul, în decembrie 1940, când studentul C. Demetriade „sub teroarea
11

ANIC, fond PCM, dosar 71/ 1941, f. S
ANIC, fond PCM, dosar 77/1940, f. 12.
13
ANIC, fond IGJ, dosar 74/1940, f. 83.
14
Ibidem, f. 83.
"ANIC, fond PCM, dosar 250/1940, f. 19.
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revolverului 1-a forţat sit-şi dea demisia» 16 , iar al doilea, pe 7.01.1941, când Gh.
Andriţoiu din Godeni, şeful poliţiei legionare din Câmpulung, 1-a arestat 5 ore pentru aşi da din nou demisia după care 1-a eliberat. Tot Gh. Andriţoiu, alături de C. Durdun din
Măţău, secretarul poliţiei legionare din Câmpulung şi avocatul P. Protopopescu din
Coşeşti i-au sechestrat câteva ore pentru a-şi da demisia, în ziua de 6.01.1941, pe
O. Mestecăneanu şi pe notarul I. N. Popescu d în Coşeşti. În 12. 12 .1940 învăţătorul I.
Chiriţescu din
MArăcineni s-a dus la D. Ivaşcu din aceeaşi localitate pe care
„terorizându-l în mod forţat i-a luat 5 OOO lei sub pretext că avea să-i dea o datorie
veche» 17 . Acest nArav, de a lua bani, îl mai practicase I. Chiriţescu şi în decembrie 1940
când a deposedat „prin teroare» 18 pe P. Miloş, A. Vîlcu şi Gr. Savu de 3 500 lei, 1500
lei, respectiv I 400 lei. Ap. Arsenie din comuna Jugur i-a reclamat pe consăteni săi I.
Manole şi Gh. Cercel, de profesie agricultori, că în luna decembrie 1940 „l-au legat cu
mâinile la spate ţinându-l 3 ore la stâlp» 19 • Ultimul caz prezentat de Legiunea Muscel
s-a petrecut tot în decembrie 1940, în comuna Poenari, atunci când agricultorul N.
Antonie „a legat-o cu mâinile la spate de un stâlp, bitnuind-o de furt» 20 pe femeia Maria
Pârâescu.
La câteva zile după înăbuşirea rebeliunii legionare 1.G.J. a emis ordinul nr.
41221/29.01.1941 privind înfiinţarea de posturi fixe de control „pentru controlul
persoanelor unnArite şi a vehiculelor, cum şi a armamentului deţinut clandestin»21
cerând totodată o evidenţii cu instalarea noilor posturi şi tăria lor. În judeţul Argeş au
fost instalate asemenea posturi la Braduri, Cerbureni, Rociu, Costeşti, Jiblea, Câineni,
Gorunu şi Olanu, în timp ce Legiunea Muscel a dispus înfiinţarea a doar două posturi,
la Mărăcineni şi Dragoslavele, fiecare dintre acestea având un efectiv de 4 jandarmi.
Direcţia Poliţiei de Siguranţă din cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei a raportat
la 9.04.1941 Preşedenţiei Consiliului de Miniştri abuzurile legionare descoperite
„pentru comunele urbane şi municipiile din ţară>> 22 • Singurul caz prezentat de D.P.S. în
cele doull judeţe a avut loc la 21.11.1940 în Câmpulung, victimă fiind I. Lucescu, iar
agresorii B. Stitnescu, licenţiat, M. Leţu, student, I. Preoţescu, şofer şi C. Calota,
23
tâmplar, fiind acuzaţi de „sechestrare şi ameninţare cu împuşcareim .
Activitatea infonnativă pe teritoriul rural era eficient! şi se dovedea un
barometru corect al stării de spirit a populaţiei. În a doua jumătate a lunii februarie
1941 I.G.J. cunoştea, de pildă, că „muncitorii de la minele Godeni-Muscel şi
24
întreprinderile petrolifere din regiunea Urlaţi-Prahova cer ml!.rirea salariilorn şi
propunea verificarea salariilor, contractului colectiv de muncă şi a producţiei realizate
pentru a putea fi soluţionate aceste cereri. În luna martie 1941 agenţii acoperiţi ai
Legiunii Muscel, plt. An. Tomescu şi plt. Gh. Iorga, şi-au desflişurat activitatea pe două
16

Ibidem, f. 19.
Ibidem, f. 19.
11
Ibidem, f. 19.
19
Ibidem, f. 19.
20
Ibidem, f. 19.
21
ANIC, fond IGJ, dosar 74/1940, f. 116-120.
22
ANIC, fond PCM, dosar 250/1940, f. 33.
ii Ibidem, f. 41.
24
ANIC, fond IGJ, dosar 83/1941, f. 32.
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direcţii. A fost cercetatl posibila acţiune de reorganizare a nucleelor comuniste în
întreprinderile carbonifere din Godeni şi Schitu Goleşti, în perioada 6-16. 03.1941 şi,
apoi, s-a unnlrit, între 22-26.03.1941, dac! legionarii din comunele NAmleşti, Lereşti
şi Bughia au pus la cale înfiinţarea unei aşa-zise „Echipe Mute», în scop de teroare şi
asasinate contra conducerii statului".
I.G.J. a emis la 14.04.1941 ordinul de informaţii nr. 59 prin care se cerea
legiunilor de jandanni sl verifice dacă „s-ar fi primit instrucţhmi de la Comitetul central
al Partidului Comunist din Românie, pentru a se iniţia în fabrici şi ateliere comitete de
acţiune care sl grupeze muncitorii şi să le satisfacă revendiclrile profesionale» 26 . Atât
comandantul Legiunii Muscel, mr. O. Ursuleanu, cât şi cel al Legiunii Argeş, mr. Gh.
Stroescu, au raportat, în urma cercetărilor, la 16 şi respectiv 26.04.1941 inexistenţa
unor asemenea instrucţiuni în cele două judeţe.
Apropierea spectrului războiului producea la nivelul conducerii statului un
interes mlrit în ceea ce privea ordinea publica şi, în mod special, asupra mişcării
comuniste. l.G.J. revine cu un nou ordin de infonnaţii, nr. 73, privind comuniştii care
„au ordin de la Moscova pentru a pomi, o intensă activitate, cu scopul de a revoluţiona
27
masele, speculând orice nemulţumire» şi cere o informare serioasă tn această
problem!\. Legiunea Argeş raportează la 10.06.1941 că a identificat 3 comunişti „care
deşi îşi au obârşia din judeţul Argeş, domiciliazl în Bucureşti» 21 iar „rudele şi familiile
lor se ţin sub supraveghere>>29 , în timp ce Legiunea Muscel, la 12.06. I 941, comunică
despre lipsa unor asemenea activit!ţi pe raza judeţului.
Ca fapt divers să notăm că pe 21.07 .1941, ora 15 :30, în parcul din faţa
Prefecturii judeţului Argeş din Piteşti a avut loc o dubli draml. Conform Buletinului
informativ al Inspectorului Bucureşti, atunci „s-a sinucis prin împuşcare jandarmul serg.
maj. Sârbu Ioan de la postul Costeşti, înainte împuşcând-o pe d-ra Ioana Vârtiş din
corn. Costeşti» 30, cauza principală fiind gelozia care îl domina pe tânArul militar.
Tot în luna iulie l.G.J. este informat despre pagubele, distrugerile şi victimele
cauzate de inundaţiile râurilor Argeş şi Topolog. Judeţul Argeş a fost unul din cele mai
afectate, în comunele limitrofe celor două râuri înregistrându-se 25 de victime umane,
alături de 586 animale, 3204 păslri de curte, 94 stupi de albine şi un eleşteu cu peşte
distrus; din punct de vedere agricol au avut de suferit 9556 ha. semlnături, 6150 kg
porumb, 4482 m. steri de lemne, 58 m3 scânduri de stejar şi un ha. de vie, alte pagube
fiind 260 case distruse, 183 avariate, 28 magazii, 148 grajduri, 4 piue, 15 joaglre, 31
mvri de apă, 14 pluguri, 90000 bucăţi de cărămida., 3 linuri de stors struguri, 53 vase
diferite şi 13 c!ruţe, toate luate de ape31 . De asemenea au fost afectate căile de
comunicaţii, reţeaua telefonică, parţial scoasă din funcţiune, iar t 12 poduri au devenit
inutilizabile32• În Muscel efectele produse de revărsarea râului Argeş au fost mai
25

ANIC, fond IRJ, dosar 3011940, f. 68.
/bi/km, f. 101.
27
lbickm, f. 125.
21
Ibidem, f 125.
29
Ibidem, f. 125.
30
ANIC, fond IGJ, dosar 43/1941, f 172.
31
ANIC, fond IGJ, dosar 83/1941, f 134.
32
Jbldem, f. 134.
26
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reduse, fiind constatate distrugerea liniei ferate între Clucereasa şi Schitu Goleşti,
ruperea podului de la Mihăeşti şi pagube mari la căile de comunicaţii33 •
Începutul ostilităţilor a dus, cum era şi firesc, la reţinerea persoanelor
cunoscute pentru activitatea lor subversivă, fie de stânga, fie de dreapta. ln perioada
1.07.-15.08.1941 în Argeş au fost arestaţi 3 comunişti C. Frâncu, lucrător, din Grebleşti
(la el descoperindu-se şi broşuri intitulate „Proletari din toate ţările uniţi-vă»precum şi
mai multe numere din ziarele „Ecoul» şi „Criza» ), I. Căpăţână, cizmar, din Olanu şi Gh.
Nicolae, tot cizmar, din Costeşti Vâlsan 34 • Legiunea Muscel a reţinut, în aceeaşi
perioadă, 4 comunişti şi 215 legionari. Comuniştii erau croitorul R. Vochin din Rădeşti,
cazangiul C. Manda din Stâlpeni, cizmarul Gh. Mitriţă din Davideşti şi zidarul T.
Cristenco din Stăneşti, în timp ce la legionari lista este deschisă de prof. P. Vălimăreanu
din Călineşti, iar printre cei arestaţi se aflau 18 preoţi, 6 ingineri, 21 învăţători, 31
muncitori, 17 agricultori, ş.a.m.d.JS. Nu numai legionarii, dar şi simbolurile pe care Ie
foloseau aceştia au devenit subiect de cercetare. Generalul Em. Leoveanu, şeful
Direcţiei Generale a Poliţiei, a ordonat Ia 31.07 .1941 cercetarea tuturor firmelor cu
numele de „Biruinţa», „Biruitorii», „Cuibul», culorile în care sunt vopsite (verde, cu
gratii, etc.), dar şi „cine sunt proprietarii şi ce vederi [politice -n.a.] au» 36 • Peste o lună
şi jumătate, Ia 16.09.1941, Inspectoratul Regional de Poliţie Bucegi raportează că pe
raza sa nu se află asemenea firme dar „la Piteşti a fost un singur caz şi anume magazinul
de parfumerie al lui A. Lăzărescu din str. Şerban Vodă care la început avea fuma „La
cuibul nostrw> în fond verde, iar în ultimul timp o schimbase cu ,,Axa>> scrisă tot pe
fond verde» 37 • Problema a rămas de urmărit în continuare şi, peste un an, Ia 1.10.1942,
D.G.P. era informată că „pe raza poliţiilor Piteşti şi Câmpulung Muscel n-au fost
asemenea cazuri»38 , de magazine sau firme cu titluri subversive sau vopsite în verde.
. O altă consecinţă a războiului au reprezentat-o prizonierii sovietici, capturaţi
în număr mare în prima parte a războiului. În Argeş au fost instituite două lagăre de
prizonieri, la Oeşti şi Corbeni, de unde, Ia 30.10.1941, într-o notă informativă, se
evidenţia că soldaţii sovietici aflaţi acolo „nu regretă faptul că au ajuns prizonieri»39 ,
dar erau nemulţumiţi „că sunt ritu cazaţi şi trăiesc în mizerie» 40 • Datorită sau nu mizeriei
din lagăre unii dintre prizonieri au evadat fiind, după un timp, prinşi. Legiunea Muscel
comunica la 1.10.194241 că a prins pe raza judeţului 15 prizonieri evadaţi din diferite
centre din ţară, între 15.12.1941-5.09.1942, pe care i-a înaintat Lagărului nr.IO din
Corbeni-Argeş.
La sfârşitul

anului 1941 se remarcă o activitate legionară ceva mai susţinută.
Între 7-14.12.1941, în urma unor percheziţii, la Gh. Stanciu din Viştea de Jos şi la V.
Băncilă din Ucea de Jos au fost descoperite două revolvere şi o carabină maghiară.

11

Ibidem, f. 137.

34

ANIC, fond IRJ, dosar 30/1940, f. 234-235.

11

Ibidem, f 245-246.

36

ANIC, fond DGP, dosar 79/1941, f 3.

37

Ibidem, f. 29.
38
Ibidem, f. 139.
3

~AN1C, fond IRJ, dosar 30/1940, f. 295.

40

41

Ibidem, f. 295.
ANIC, fond IRJ, dosar 3I/1942, f 108.
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Primul dintre ei mai predase un revolver şi o carabină dup!l rebeliunea legionară, iar
acwn „a adoptat o atitudine plină de cinism, afirmAnd că a rămas legionar şi că a oprit
armele pentru a le folosi într-o eventuală acţiune a mişcării>> 42 • Chiar în timpul
Crăciunului, pe 26.12.1941, au fost identificaţi 5 studenţi legionari care se adunaseră în
parcul Grui din Câmpulung, de unde au plecat pe muntele „Mateaşul», asupra lor
găsindu-se la anchetă „materiale cu caracter subversiV»43 •
Referitor la soldaţii veniţi în permisie de pe front, comandantul Legiunii
Argeş, mr. V. Niculescu, a trimis o notă la 26.08.1942 în care trăgea un semnal de
alarmă asupra unor nemulţumiri. Se preciza că ostaşii veniţi acasă se întreabă „cu ce sar alege ei vreodată din aceasta, căci văd că acasă familiile lor nu au nici un avantaj,
ceva mai mult că duc lipsa de hrană zilnică şi că ei pe front sunt băgaţi s!l lupte cu
inamicul prin cele mai periculoase locuri, iar germanii 01;olesc liniile de blltaie
periculoase pentru a nu fi sdrobiţi» 44 •
Semestrul al doilea din 1942 aduce cererea I.G.J. de a se trimite dări de seamă
cu indivizii din curentele politico-sociale ce trebuie supravegheaţi. Legiunea Argeş
45
raporteaz.ă ca legionarii erau „tot acelaşi nr. de 2150» (2147 bărbaţi şi două femei),
dar că populaţia satelor „nu priveşte cu ochi buni pe foştii legionari, în special pe acei
ce au luat parte la rebeliunea din Ianuarie 194 h> 46 , în timp ce comuniştii supravegheaţi
erau numai 3, probabil tot aceiaşi din 1941. în Muscel erau urmăriţi 1472 de legionari
(1458 bărbaţi, 13 femei şi unul de altă naţionalitate) şi un nwnăr infim de comunişti, 5,
din care unul de altă naţionalitate47 •
În încheiere putem afirma cil în perioada prezentată ordinea public!l din Argeş
şi Muscel, deşi nu s-a confruntat cu probleme deosebite, a fost ţinutll sub control de
organele abilitate, Poliţia în oraşe şi Jandarmeria în mediul rural. Bine informate,
judicios organizate, cu acţiuni eficiente în domeniu, cele dou!l instituţii au reprezentat
un pilon de baz.ă al siguranţei naţionale a României, încă de la începutul epocii moderne
şi pAnă în acest, atât de fierbinte, prezent.
PUBLIC ORDER ISSUES IN ARGEŞ ANO MUSCEL
-AbstractThe activities of the Romanian Gendarmerie in Argeş and Muscel are
presented in this workpaper, which is about the guarding of same objectives and the
w1dercovered missions. At 1940, the Gendarmerie assured the protection of marshal E.
Smigly-Ridz, the former president of Poland, refugee in Romania. He was imprisoned
at Dragoslavele-Muscel, from where be escaped in December 1940. Another subject of
this workpaper is about the „lron Guard" and communists actions, which have affected
the public order. Last, but not least, are presented the damages caused by the flood of
july 1941 and the situation ofthe prisoners held in the camps ofthe two counties.
42

ANIC, fond IGJ, dosar 8311941, f. 311.
Ibidem, f. 326.
44
ANIC, fond IRJ, dosar31/1942, f. 87.
45
ANJC, fond IRJ, dosar 30/1940, f. 263-264.
46
Ibidem, f. 262-264.
41
Ibidem, f. 295.
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VIAŢA COTIDIANĂ ÎN URBEA PITEŞTI

ÎN TIMPUL BOMBARDAMENTELOR AMERICANE
1943 - 1944
NARCIS GHERGHINA•
Războiul ca fenomen este cauz.a multor suferinţe şi sf!rşitul multor destine.
Nici acest război, al doilea mondial, sau mai bine zis, acesta mai mult ca oricare altul,
nu a scutit populaţia civilă de dramele sale. Mica comună urban! a Piteştilor care
număra în mod normal 30.000 de locuitori', datorită dezastruoasei derulări a
evenimentelor, avea să primească în sânul său mulţi alţi refugiaţi.
În acest război, atât Piteştiul, cât şi Câmpulungul nu constituiau obiective
speciale, la momentul respectiv ne-având nici o industrie de importanţă strategică
pentru economia războiului. Cu toate acestea, atât cele doull comunităţi urbane, cât şi
restul teritoriului aferent lor, nu au fost ocolite de „stolurile" de păsări cu ciocul de fier.
La nivel naţional, Guvernul României pentru a avea o evidenţă mai riguroasă a
rezultatelor pagubelor produse de aviaţia inamicii, a divizat judeţele în plllşi, iar judeţul
Argeş avea opt asemenea plăşi: Titeşti, Argeş, Jiblea, Stoileşti, Dudeşti, Piteşti,
Costeşti şi Rociu.
Atacul american de la I august, deşi a afectat din punct de vedere material
prea puţin, dac! nu chiar deloc, pe piteşteni, care au „beneficiat" doar de o bombă
incendiara, şi aceea neexplodată, între Magaziile de Subzistenţă (ridicată cu
promptitudine de către soldaţii Secţiei de Pompieri), din punct de vedere psihic a creat
numeroase probleme. Aceasta se datora mai cu seamă şi faptului că, dacă oraşe
importante precum Ploieşti, Bucureşti, Br~ov erau apărate de zeci de baterii
antiaeriene grele ori uşoare şi de numeroase baze aeriene unde se aflau cantonate
avioanele de vânătoare, Piteştiul nu se putea „lăuda" decât cu o singură baterie
antiaeriană şi aceea plasată în afara oraşului - la podul de peste râul Argeş în satul
Bănlinăi, singurul obiectiv major din zonă.
Evenimentele care avuseseră loc în ultimele trei luni pe frontul de Est şi pe
frontul de Sud, faţă de succesele armatelor nord-americane, engleze şi sovietice au
flcut ca populaţia din Piteşti şi Câmpulung (ca dealtfel şi în alte oraşe ale ţării) să fie
pesimistă, mai ales că armata roşie se apropie de graniţa de est a României.
în acelaşi timp, avertismentele date României de către Radio „Londra", au
adus aceeaşi îngrijorare în rândurile populaţiei, mai ales că în acest timp avusese loc
•Piteşti.
1

Arhivele Na(ionalc. Dircctia Jude1cana Argeş, Fond Prefectura Argeş, dosar I 5/1944, f. 91.
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bombardamentul american asupra Viii Prahovei. De asemenea, bombardarea
în ziua de 28 septembrie 1943 a flicut ca populaţia acestor oraşe să fie
îngrijorat!, deoarece în cursul verii fuseseră date avertismente prin Radio Londra că şi
CâmpulWigul va fi bombardat având depozite militare instalate la fabrica de hârtie şi
depozite de carburanţi în comuna Fumicoşi - Muscel, la o distanţă de circa 25 km de
ora.şui Câmpulung Muscel. În aceeaşi situaţie se găsea şi Piteştiul, care la mai puţin de
8 km distanţă avea depozitele de muniţii de la Bascov.
În plus, concentrările masive din cursul lunii septembrie erau văzute de către
populaţie cu pesimism, întrucât se credea că trimiterea trupelor în Transilvania nu este
decât o manevră din partea germanilor, care intenţionau trimiterea lor imediată dincolo
de Nistru pentru a lupta contra armatelor ruseşti 2 .
Deşi cu teamă, populaţia îşi va relua treptat, activitatea cotidianA. În scopul de
a determina o scădere a producţiei în uzine sau întreprinderi industriale, şi pentru a
influenţa moralul populaţiei, Aliaţii au recurs la zboruri cu 1-3 avioane la mare
altitudine, făcând ca să se producă alarme false. Teama era mare, mai ales că acţiunea
americanilor din l august persista în memoria multor locuitori ai ţării.
Tot datorită ,,Valului Nimicitor" şi mai cu seamă apropierii bazelor aeriene,
autorităţile statale române luând din ce în ce mai mult în calcul eventualitatea unor
atacuri asupra României, au trebuit să perfecţioneze şi să aplice conceptul protecţiei
populaţiei civile şi bunurilor materiale de valoare prin camuflarea, stingerea luminilor
şi masarea lor în construcţii şi amenajlri speciale.
Problema devenise o preocupare a autorităţilor de stat, odată cu înfiinţarea
Protecţiei populaţiei civile în 1929, însă o reglementare juridică, fundamentată teoretic
şi cu trimiteri la rezolvări practice, va fi asigurată prin Regulamentul apărării pasive
contra atacurilor aeriene, aprobat prin I.D.R. nr. 468/21.02.1930. Preluând aceste
prevederi după şase ani, Legea pentru apărarea aeriană activă şi pasivă a teritoriului,
prevedea între atribuţiile organelor de apărare pasivă şi „camuflarea cât mai bine
posibH a obiectivelor terestre de vederea aeronavelor, prin stingerea luminilor,
camuflajul luminilor şi diferitelor obiective sensibile" 3.
în pliantul de buzunar editat în tiraj de masă intitulat „Măsuri de apârare
pasivă obligatorii pentru populaţie" şi difuzat în a doua juml\tate a anului 1942, la
capitolul „Stingerea şi ascunderea luminilor" se arăta: „Toţi locatarii imobilelor de
orice fel (publice sau particulare) care nu au ferestrele prevăzute cu jaluzele sau
obloane, sunt obligaţi să-şi procure şi să aplice deasupra geamurilor interioare hârtie
neagră, cartoane, perdele negre groase, pături, etc. şi să se asigure totodată că mijlocul
întrebuinţat pentru ascunderea luminilor nu permite să răzbată în afară nici o rază de
Constanţei

4

lumină" •

Atât cât se poate în timpul unui război, viaţa cotidiană îşi relua cursul obişnuit.
Astfel, ca urmare a cererii formulate de Centrala Evreilor din România (înfiinţată prin
D.L. nr. 341511941 şi 319/1942), în 20 septembrie Marele Stat Major emite un ordin
prin care se făcea cunoscut că activitatea detaşamentelor evreieşti locale şi exterioare
era suspendat!\ în zilele de 30 septembrie, I, 8 şi 9 octombrie 1943 cu ocazia
2
Idem, Fond PrlmtJrla OrafU/ui Cdmpulung Muscel, dosar 38/1943, f. I.
' Oh. Florea-Creanga, Istoria aptJrtJrii civile, Galaţi, 1993 , p. 423.
4
Ibidem, p. 424.
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sărbătorilor evreieşti. Totodată, pentru a nu reduce randamentul de lucru şi pentru a se
putea recupera ceea ce se pierduse în timpul acestor zile de pauză (în total 28 ore),
evreii trebuiau să presteze ore suplimentare de două ore pe zi timp de două sliptămâni.
Interesant este faptul se că interzicea cu desăvârşire folosirea evreilor în funcţia de
curieris şi aceasta din doua motive: funcţia aceasta nu se încadra în normele de munca
obligatorie, iar apoi exista teama de a fi sabotaţi.
Tot în luna octombrie au fost tipărite de către municipalitate un număr de 4500
exemplare conţinând instrucţiunile Subsecretariatului de Stat al Aerului Comandamentul Apărării Pasive6 - intitulată sugestiv „Cum sl! ne apărll.m viaţa şi
avutul împotriva bombelor". Ele au fost împărţite populaţiei civile în mod gratuit prin
intermediul comandanţilor de străzi. Titlurile capitolelor erau formulate ca maxime,
tocmai pentru a atrage ateniia asupra măsurilor ce trebuiau luate: "Omul cu minte şi cu
adăpost, îşi face din vreme adăpost", „Dacă ţii la viaţa ta, ascultă povaţa mea",
„Întunericul te apără, lumina te dă de gol". Încă de la prima pagini editorii au ţinut să
întărească sentimentul naţional şi crezul în ducerea războiului: „Crede în puterea
noastră şi în a armatelor noastre; Fii Român întreg şi tare la suflet. Respinge cu dezgust
valul minciunilor prin tăcere respecţi jertfele nenumărate ale celor care pregătesc
biruinţa; Nu da crezare flecarilor, nu-i asculta; în faţa lor, nu te lăsa tras de limbă, c~ de
multe ori pot să fie spioni; Nu da crezare cu uşurinţă minciunilor duşmane; Nu alerga
7
după ştiri, după veşti, după şoapte ieftine" .
Datorită stării materiale precare a multora dintre locuitorii acestui oraş,
Municipalitatea vine în sprijinul familiilor nevoiaşe prin înfiinţarea unei cantine
şcolare. Prima cantina, având controlul Doamnelor din Comitetul de Patronaj, fusese
deschisli după terminarea vacanţei şcolare în localul Scolii Primare nr. I de Băieţi, şi
era locul unde 320 de elevi săraci puteau mânca, aceştia fiind aleşi dupll propunerea
directorilor de şcoli primare„ Fondurile erau puse la dispoziţie de elitre Comitetul local
de Patronaj ~preşedinte fiind prefectul col. Emil Poruţiu), iar alocaţia zilnică la început
era de 20 lei .
La I noiembrie 1943 era înfiinţată de către Primărie cu concursul Comitetului
local de Patronaj, o a doua cantină, de data aceasta muncitorească în localul salubrităţii
comunale, unde serveau masa 56 de persoane. Raţiunea înfiinţării acestei cantine era
aceea ca muncitorii să aibă o masă totdeauna caldă, gătită igienic şi în acelaşi timp

substanţială şi ieftină 9 .
Cum
ţara se găsea în război, iar unele oraşe suportaSeră deja un

bombardament, oficialităţile oraşului au trebuit să se gândească la mlisurile ce trebuie
luate pentru a pune la adăpost populaţia oraşului în cazul unor atacuri similare. De
aceea s-a trecut la executarea unor adăposturi publice care deşi rudimentare sperau să
fie de· folos populaţiei. În 15 decembrie 1943, comandantul Zonei 7 A. P. Ploieşti,
comandor Niţescu Nicolae, a inspectat oraşul Piteşti din punct de vedere al apărării
pasive la instituţiile publice, particulare, şcoli primare şi secundare. După inspecţia

'Arhivele Militare Române (in continuere se va cita A.M.R.), Fond 1272, doser 36, f. 303.
Arh. Nat. Dir. Jud. Argeş, Fond Prefectura judeţului Argeş, doser 16/1944, f 187.
ibidem, doser 28/1944, r. 4.
8
Idem, Fond Primăria Oraşului Pileşti, voi. 4, dosar 18/1944, f. 172.
9
Ibidem, f. 190.
6

7
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făcută la adăposturile publice întreţinute de Primărie, Liceul „I. C. Brătianu", Liceul
Teoretic de Fete ori şcolile primare s-a constatat că acestea sunt acoperite şi întreţinute
în regulă, concluzia fiind aceea cii oraşul se afla pe drumul cel bun din acest punct de
vedereio.
Din 30 decembriel943 intra în vigoare Ordinul Marelui Stat Major - Secţia
Operaţii cu privire la funcţionarea alarmelor aeriene. Oraşele trebuiau să fie alarmate
cu l O minute înainte de prezenţa avioanelor inamice la verticala lor, adică la distanţa de
80 de km. În localităţile centre industriale alarma era precedată de pre-alannă (ce era
dată telefonic numai industriilor interesate) - semnale speciale de atenţie mărită de trei
grade: gradul I - numai pentru regiunea petroliferă, gradul II - când inamicul se afla la
40 de minute de centrul sensibil = 270 km, şi gradul III - când inamicul se afla la 20 de
minute de centrul sensibil= 130 km 11 •
Războiul continua, şi pe cât de „calmă" era situaţia în ţară, pe atât de disperat!
devenea cea de pe front, aceasta deteriorându-se constant pentru ax.işti. A doua zi după
Anul Nou 1944, Postul de radio Bari anunţa că „în urma bombardamentului împotriva
Sofiei, atacul aerian asupra Budapestei a devenit iminent. Populaţia părăseşte capitala
Ungariei. Multe servicii nu mai pot funcţiona din cauza plecării funcţionarilor" 12 •
Această veste se va potrivii perfect cu situaţia oricărui oraş mai mare din România
după 4 aprilie 1944. În acelaşi timp, Postul de radio „Glasul Americii" amintea
românilor cuvintele marelui bărbat de stat Take Ionescu din 1917, când armatele
Kaiserului ocupau România: „Cred în victoria Aliaţilor ca şi în lumina zilei" 13 •
Într-un Comunicat al şefului Marelui Stat Major - generalul Ilie Şteflea din 5
ianuarie 1944, se fllcea constatarea plină de îngrijorare că inamicul executase în
ultimul timp bombardamente repetate cu formaţiuni puternice în Bulgaria şi că avioane
inamice au atins şi chiar depăşit linia Dunării. în aceste condiţii se făcea aprecierea cA
oricât de bine apărat ar fi un oraş ori un obiectiv industrial, avioanele inamice, graţie
superiorităţii numerice, tot ar putea ajunge deasupra lui şi bombarda. în atare situaţie,
14
măsura cea mai indicată era de întărire a apărării pasive în teritoriu • Un asemenea
apel fusese lansat încă din 18 decembrie 1943 şi de către Primăria oraşului Piteşti, iar
în spiritul educării populaţiei , în lunile ianuarie şi februarie aveau să fie desfăşurate
mai multe şedinţe: în prima lwill doull şedinţe - „Stingerea incendiilor în locuinţe" - şi
una - „Primul ajutor sanitar în locuinţe" şi alte patru şedinţe în a doua lună a anului
1944: două şedinţe - „Stingerea incendiilor în locuinţe" şi două şedinţe ,,Asistenţa
sanitară" u.
Într-un raport din 3 ianuarie 1944 se face cunoscut cA toate clădirile ce ar
putea reprezenta interes militar erau vopsite în alb, aceasta începând cu clădirea
Primăriei, Teatrului Comunal, Judecătoriei, Oficiului P.T.T. şi până la cele ale Poliţiei,
liceelor industriale, Şcolii Normale de Fete ori Spitalului l.C. Brătianu. în acelaşi timp,
toate clădirile care serveau apărArii pasive se cerea a fi vopsite în negru 16•

w Ibidem, dosar 16/1944, f 244.
Ibidem, dosar 18/1944, f. 9.
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A.M.R„ Fond 5417, dosar 1239, f. 21.
Ibidem, f. 45.
14
Idem, Fond 1272, dosar 6/1944, f. n.
"Ibidem, dosar 7/1944, f. n.
"'Ibidem, dosar 2/1944, f. n.
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Pe aceeaşi linie a apărării pasive, în conformitate cu Ordinul
Comandamentului Apărării Pasive Bucureşti din 7 ianuarie, oraşul Piteşti primea
sarcina de a construi şase noi tranşee adăpost (de 30 metri lungime şi acoperite) care
urmau să fie amplasate în următoarele puncte ale oraşului: pe terenul din B-dul
Elisabeta, proprietatea cetăţeanului Gh. Stoenescu; pe terenul din Piaţa General
Cristescu în curtea depozitului de lemne I. Stavre; pe terenul Honoriu B!nescu din str.
Lascăr Catargiu, pe terenul I. Blendea din str. Negru Vodă; pe terenul St. Dumitru din
str. Maior Şonţu, unde se afla deja un tranşeu; pe terenul Lascăr Coletta din str. Doaga,
colţ cu str. Exerciţiu. Lucrările aveau să fie executate având la dispoziţie materialul
lemnos din Zăvoi şi suma angajată în acest scop de Biroul Contabilităţii Comunale din
fondul Apărării Pasive, însumând 100.000 lei 17 . Totodată, s-au înmulţit controalele
având ca obiect respectarea normelor de apărare pasivă, exemplu constituindu-l
camuflarea luminilor noaptea.
Şi dacă Guvernul plănuia evacuarea Ministerelor din Capitalll, acelaşi lucru se
întâmpla şi cu efectivele Garnizoanei piteştene, căror li se repartizase anumite localităţi
pentru dislocarea unităţilor militare în caz de mobili2'.8fe: Regimentul 4 Dorobanţi:
Prundu - B!nănăi - Geamăna - Dealul Viilor - Băsăngeşti; Col. Transport Hipo:
Bradul de Sus; Regimentul 8 Pionieri Moto: Smeura de Sus şi Jos, Viilor - Surdeşti;
Ambulanţa Divizionară: Papuceşti; Cartierul Diviziei: str. Trivale - Piteşti; Regimentul
l Vânători: Găvana - Valea Rea; Regimentul 6 Artilerie: Bascov - Moara Mierească;
Escadrila 3 Cavalerie: Budeasa- Mărăcineni- Gropeni; Corpul Teritorial Argeş: Valea
Mare - Isvorani - Lesnicioarele - Vieroşi - Enciuleşti - Târgul Dealului - Şteflneşti.
în luna februarie se continuă cu şi mai mare febrilitate măsurile preventive de
apărare pasivă în eventualitatea unui bombardament executat de aviaţia inamică.
Garnizoana oraşului în cooperare cu Primăria Piteşti au pus la punct un program de
activitate din punct de vedere al apărării pasive. Astfel, Regimentul 8 Pionieri Moto
punea Ia dispoziţia Primăriei 30 de pionieri pe timp de şase zile pentru terminarea
şanţurilor de adăpost antiaerian. Regimentele I Vânători, 4 Dorobanţi, 6 Artilerie
puneau Ia dispoziţia Subzonei Apărare Pasivă Argeş câte un lemnar pentru terminarea
adăpostului Comandamentului. Pentru ca ajutorul sanitar să fie cât mai eficace,
mijloacele teritoriale se întăreau cu cele ale armatei, la activitatea sanitară putând lua
parte şi medicii evrei civili. Regimentul 8 Pionieri Moto puneau Ia dispoziţia
municipalităţii 20 de pionieri împreună cu sculele necesare, care să fie folosiţi ca
gropari la cimitirul ortodox al oraşului. Serviciul Auto avea în grijă ca maşinile să fie
evacuate cât mai rapid afară din oraş, iar Serviciul Intendenţei avea grijă sll disperseze
cuptoarele Brutăriei de campanie într-una din comunele vecine Piteştiului 18 • Aceste
măsuri îşi vor dovedii eficacitatea o dată cu începerea bombardamentelor aliate din
primăvara şi vara anului 1944.
Din motive de insuficienţă a spaţiului de cantonare Regimentul 1 Vânători
(ca dealtfel şi alte unităţi militare), care avea repartizată ca zonă de dislocare comunele
Găvana şi Valea Rea, a cerut noi spaţii de cartiruire pentru încll 451 soldaţi şi 784 cai în

17
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făcută la adăposturile publice întreţinute de Primărie, Liceul „I. C. Bri!tianu", Liceul
Teoretic de Fete ori şcolile primare s-a constatat că acestea sunt acoperite şi întreţinute
în regulă, concluzia fiind aceea cil oraşul se afla pe drumul cel bun din acest punct de
vedere 10 •
Din 30 decembrie1943 intra în vigoare Ordinul Marelui Stat Major - Secţia
Operaţii cu privire la funcţionarea alannelor aeriene. Oraşele trebuiau să fie alarmate
cu l O minute înainte de prezenţa avioanelor inamice la verticala lor, adică la distanţa de
80 de km. În localităţile centre industriale alarma era precedată de pre-alarmA (ce era
dată telefonic numai industriilor interesate) - semnale speciale de atenţie mărită de trei
grade: gradul I - numai pentru regiunea petroliferă, gradul II - când inamicul se afla la
40 de minute de centrul sensibil = 270 km, şi gradul III - când inamicul se afla la 20 de
minute de centrul sensibil= 130 km 11 •
Războiul continua, şi pe cât de „calmă" era situaţia în ţari\, pe atât de disperat!
devenea cea de pe front, aceasta deteriorându-se constant pentru axişti. A doua zi după
Anul Nou 1944, Postul de radio Bari anunţa că „în urma bombardamentului împotriva
Sofiei, atacul aerian asupra Budapestei a devenit iminent. Populaţia părăseşte capitala
Ungariei. Multe servicii nu mai pot funcţiona din cauz.a plecării funcţionarilor" 12 •
Această veste se va potrivii perfect cu situaţia oricărui oraş mai mare din Romftnia
după 4 aprilie 1944. În acelaşi timp, Postul de radio „Glasul Americii" amintea
românilor cuvintele marelui bărbat de stat Take Ionescu din 1917, când annatele
Kaiserului ocupau România: „Cred în victoria Aliaţilor ca şi în lumina zilei" 13 •
Într-un Comunicat al şefului Marelui Stat Major - generalul Ilie Şteflea din S
ianuarie 1944, se făcea constatarea plină de îngrijorare că inamicul executase în
ultimul timp bombardamente repetate cu fonnaţiuni puternice în Bulgaria şi că avioane
inamice au atins şi chiar depăşit linia Dunării. În aceste condiţii se făcea aprecierea că
oricât de bine apărat ar fi un oraş ori un obiectiv industrial, avioanele inamice, graţie
superiorităţii numerice, tot ar putea ajunge deasupra lui şi bombarda. în atare situaţie,
14
măsura cea mai indicată era de întărire a apărării pasive în teritoriu • Un asemenea
apel fusese lansat încă din 18 decembrie 1943 şi de către Primăria oraşului Piteşti, iar
în spiritul educării populaţiei , în lunile ianuarie şi februarie aveau să fie desfăşurate
mai multe şedinţe: în prima lWlă două şedinţe - „Stingerea incendiilor în locuinţe" - şi
una - „Primul ajutor sanitar în locuinţe" şi alte patru şedinţe în a doua lună a anului
1944: două şedinţe - „Stingerea incendiilor în locuinţe" şi două şedinţe ,,Asistenţa
sanitară" 1 '.
Într-un raport din 3 ianuarie 1944 se face cunoscut că toate clădirile ce ar
putea reprezenta interes militar erau vopsite în alb, aceasta începând cu clădirea
Primăriei, Teatrului Comunal, Judecătoriei, Oficiului P.T.T. şi până la cele ale Poliţiei,
liceelor industriale, Şcolii Normale de Fete ori Spitalului I.C. Brătianu. în acel~i timp,
16
toate clădirile care serveau apărllrii pasive se cerea a fi vopsite în negru •
10

Ibidem, dosar 16/1944, f. 244.
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Pe aceeaşi linie a apărării pasive, în confonnitate cu Ordinul
Comandamentului Apărării Pasive Bucureşti din 7 ianuarie, oraşul Piteşti primea
sarcina de a construi şase noi tranşee adăpost (de 30 metri lungime şi acoperite) care
urmau să fie amplasate în următoarele puncte ale oraşului: pe terenul din B-dul
Elisabeta, proprietatea cetăţeanului Gh. Stoenescu; pe terenul din Piaţa General
Cristescu în curtea depozitului de lemne I. Stavre; pe terenul Honoriu Bănescu din str.
Lascăr Catargiu, pe terenul I. Blendea din str. Negru Vodă; pe terenul St. Dumitru din
str. Maior Şonţu, unde se afla deja un tranşeu; pe terenul Lascăr Coletta din str. Doaga,
colţ cu str. Exerciţiu. Lucrările aveau să fie executate având la dispoziţie materialul
lemnos din Zăvoi şi suma angajată în acest scop de Biroul Contabilităţii Comunale din
fondul Apărării Pasive, însumând 100.000 lei 17 • Totodată, s-au înmulţit controalele
având ca obiect respectarea nonnelor de apărare pasivă, exemplu constituindu-I
camuflarea luminilor noaptea.
Şi dacă Guvernul plănuia evacuarea Ministerelor din Capitală, acelaşi lucru se
întâmpla şi cu efectivele Garnizoanei piteştene, căror li se repartizase anumite localităţi
pentru dislocarea unităţilor militare în caz de mobilizare: Regimentul 4 Dorobanţi:
Prundu - Bănănăi - Geamăna - Dealul Viilor - Băsăngeşti; Col. Transport Hipo:
Bradul de Sus; Regimentul 8 Pionieri Moto: Smeura de Sus şi Jos, Viilor - Surdeşti;
Ambulanţa Divizionară: Papuceşti; Cartierul Diviziei: str. Trivale - Piteşti; Regimentul
1 Vânători: Găvana - Valea Rea; Regimentul 6 Artilerie: Bascov - Moara Mierească;
Escadrila 3 Cavalerie: Budeasa - Măr!cineni -Gropeni; Corpul Teritorial Argeş: Valea
Mare - Isvorani - Lesnicioarele - Vieroşi - Enciuleşti - Târgul Dealului - Şteflncşti.
în luna februarie se continuă cu şi mai mare febrilitate măsurile preventive de
apărare pasivii. în eventualitatea unui bombardament executat de aviaţia inamică.
Garnizoana oraşului în cooperare cu Primăria Piteşti au pus la punct un program de
activitate din punct de vedere al apărării pasive. Astfel, Regimentul 8 Pionieri Moto
punea la dispoziţia Primăriei 30 de pionieri pe timp de şase zile pentru terminarea
şanţurilor de adăpost antiaerian. Regimentele l Vânători, 4 Dorobanţi, 6 Artilerie
puneau la dispoziţia Subzonei Apărare Pasivă Argeş câte un lemnar pentru terminarea
adăpostului Comandamentului. Pentru ca ajutorul sanitar să fie cât mai eficace,
mijloacele teritoriale se întăreau cu cele ale armatei, la activitatea sanitară putând lua
parte şi medicii evrei civili. Regimentul 8 Pionieri Moto puneau la dispoziţia
municipalităţii 20 de pionieri împreună cu sculele necesare, care să fie folosiţi ca
gropari la cimitirul ortodox al oraşului. Serviciul Auto avea în grijă ca maşinile să fie
evacuate cât mai rapid afară din oraş, iar Serviciul Intendenţei avea grijă să disperseze
cuptoarele Brutăriei de campanie într-una din comunele vecine Piteştiului 18 • Aceste
măsuri îşi vor dovedii eficacitatea o dată cu începerea bombardamentelor aliate din
primăvara şi vara anului 1944.
Din motive de insuficienţă a spaţiului de cantonare Regimentul I Vânători
(ca dealtfel şi alte unităţi militare), care avea repartizată ca zonă de dislocare comunele
Găvana şi Valea Rea, a cerut noi spaţii de cartiruire pentru încll 451 soldaţi şi 784 cai în
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comuna Bascov, comunii ce urma sa fie scoasa din planul de evacuare a populaţiei
civile 19 •
Situaţia se va clarifica în cele din urmă odată cu venirea Ordinului nr. 697543/
11 martie 1944 prin care se flcea cunoscut cil persoanele ce urmau a fi evacuate din
Capitala nu vor mai fi gAzduite în localităţile din lungul căii ferate Leordeni Câmpulung Muscel. Consecinţa acestui lucru era că zonele repartizate unităţilor
militare rămâneau doar pentru acestea20 •
Pentru populaţia refugiată din toate zonele ţării, perioada aceasta de exod avea
să fie îndulcitll de reprezentaţii teatrale sau corale date de actori sau de simplii copii de
şcoli. Aşa este şi şezlltoaree artistico - literarii dată de Asociaţia Refugiaţilor şi
. Expulzaţilor Ardeleni - Secţia Argeş-Piteşti - în sâmbăta de 25 martie 1944. Această
manifestare se bucura de concursul profesorului N. I. Herescu - preşedintele Societăţii
Scriitorilor Români şi al mai multor preoţi şi scriitori precum şi al fetelor de la Şcoala
Normala , Liceul Teoretic, Gimnaziul Industrial Casnic şi al băieţilor de la Liceul
Industrial din localitatea Piteşti.
Din păcate, martie avea sll fie ultima lună liniştită pentru toţi locuitorii sudului
~rii. Începând cu apri !ie aviaţia anglo-americană avea să înceapă raidurile sistematice
pentru cinci luni de zile asupra industriei româneşti şi a locuitorilor ţarii, cu scopul de a
paraliza economia ţării şi de a provoca o revoltă antinazistă.
Primele atacuri au început în cursul lunii februarie 1944, vi:zând centrele
industriale importante din sudul Europei extinzându-se în lunile următoare şi asupra
Bulgariei, Ungariei şi în cele din urmă şi asupra României.
Hotărârea Comandamentului Aliat din Mediterana de a extinde ofensiva
aeriană asupra României a fost luată în strânsă legătură cu mersul operaţiunilor pe
frontul de Est şi cu invazia trupelor ruseşti pe teritoriul Basarabiei şi Moldovei.
în România, pe plan local, oficialităţile dădeau tot concursul pentru a ameliora
suferinţa celor plecaţi de la casele lor la fel cum făceau şi locuitorii oraşului Piteşti, ori
cei din provincie. O mostră de umanism îl reprezintă articolul apărut în ziarul local
,,Argeşul" din 2 aprilie 1944, cu doull zile înaintea primului raid american asupra
României:
„Asprimea vremurilor trebuie să ne facă grijulii nu numai faţă de nevoile
noastre, ci şi faţă de durerile semenilor noştri. Nimeni nu mai poate spune că trăieşte
numai pentru el însuşi şi cil tot ceea ce se întâmplă în jur priveşte restul lumii.
Timpurile grele nu sunt făcute sll înrlliască şi să risipească pe cei de un sânge
şi de-o lege, ci dimpotrivă să-i strângă într-un mănunchiu. Bucuriile, ca şi durerile
împllrtăşite, deosebesc pe oameni de animale.
Copii, blltrâni şi femei din felurite unghiuri ale ţării vin şi vor mai venii printre
noi. Sll-i primim nu ca pe nişte străini şi nici măcar ca pe nişte oaspeţi, ci ca pe nişte
rude scumpe, nişte rude de-ale noastre.
Să le ştergem lacrimile şi să le mângâiem frunţile obosite. Mai mult decât o
strachina de mâncare venită la timp, face puţină cllldură pornită din inimă, un cuvânt
întllritor, o mână alinlltoare mângâind umllrul celui pribeag.
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Să-i facem pe fraţii noştri să simtă că nu sunt în refugiu, ci printre ai lor , în
casele noastre ca în casele lor. Să nu cruţăm nici o sforţare care ar putea alina
suferinţele lor.
Puterea de a te dărui pentru potolirea suferinţelor altuia este una dintre cele
mai frumoase virtuţi, dintre cele cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Nimeni nu are
dreptul s!l. întoarcă faţa de la suferinţă, care e a tuturor, care trebuie împărtăşită.
B!l.tllile inimilor noastre să bată aceeaşi măsură ca şi ale inimilor fraţilor
refugiaţi. Primindu-i în braţele noastre, însă nu tânguielile fără rost să răsune, ci
îndemnul întăritor: Sus inimile!"21 •
Refugiaţii chiar aveau nevoie de toate acestea căci începea cea mai neagră
perioadă din acest război pentru populaţia civilă. Acum războiul se mutase deasupra
caselor lor şi nu mai era undeva acolo departe, unde soţii şi copii lor îşi dădeau vieţile.
Deşi bombardamentele Aliate asupra României în luna aprilie aveau s!l.
producă doar pagube minore asupra Piteştiului (în ziua de 24 aprilie un avion
cvadrimotor american a căzut în curtea Regimentului I Vânători) , numeroasele şi
prelungitele alanne aeriene zdruncinau necontenit nervii tensionaţi ai populaţiei civile.
În 21 aprilie, Ministerul de Război fllcea cunoscut că intra în vigoare Ordinul
General nr. 1/8 aprilie 1944, în baza căruia toţi ofiţerii, subofiţerii şi trupa erau obligaţi
să dea tot conc.ursul, „ajutând şi contribuind chiar cu sacrificiul vieţii", pentru salvarea
celor în nenorocire. Ordinul venise ca unnare constatlrilor făcute de mareşalul
Antonescu după vizita acestuia în cartierele sinistrate ale Bucureştiului după atacul din
4 aprilie 1944, şi când cadrele militare au atras atenţia mareşalului prin indiferenţa lor.
Această atitudine a fost considerată ca ne-conformă cu educaţia militară a spiritului

ostăşesc22 •

·

Bombardamentele se mutaseră acum în Valahia, iar refugiaţii aveau să
înfrunte şi pe aici vitregiile sorţii. Numai că unii locuitori ai acestui oraş, ca şi alţii din
întreg judeţul, au încercat să îmbuneze situaţia grea în care se găseau aceşti năpăstuiţi.
Un astfel de personaj este şi cetăţeanul Ion Sima, c"onsiderat de catre redactorii ziarului
„Argeşul" un adevărat Mecena al refugiaţilor:
„De câteva săptămâni aproape în fiecare zi are câte cinci, şase refugiaţi sau
inşi în trecere. Au fost zile când a găzduit până la douăzeci. I-a găzduit cum a putut,
culcându-i pe paturi, pe jos, în salon, în holuri, în sufragerie, în camerele de serviciu,
unde au încăput. Şi găzduirea domnului Sima nu e numai cu dormitul, ci aproape
întotdeauna şi cu masa. De câte ori n-a ospătat mai mult de 20 de persoane într-o zi! Şi
refugiaţii cunoscuţi vin la el ziua şi intră fără să-l mai întrebe, sosesc seara pe întuneric,
bat la miezul nopţii, în zori de zi, fără alegere. Ba se mai întâmplă ca şi autorităţile să
i mai trimită fe deasupra pe cineva, cum s-a trezit odată cu un bătrân paralitic de la
· u2 .
Botoşam„.
Şi relatarea poate continua ...
După „Sâmbăta neagră" din 6 mai 1944, populaţia îndoliată a oraşului era
foarte derutată, înspăimântată şi furioasă pe Aliaţi, care le provocaseră atâta durere. O
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caracterizare obiectivă a stării de spirit a populaţiei o face şeful poliţiei oraşul Piteşti în
ziua de 8 mai 1944:
„Starea de spirit a populaţiei este foarte îngrijorătoare . Deprimaţi de situaţia în
care se găsesc de a fi supuşi celor mai nemiloase terori din partea inamicilor noştri din
Apus, parte din cetăţer;i.ii Oraşului se plâng unii altora de neputinţa în care ne găsim de a
nu opune acestor inamici nici un fel de contramăsură şi opinează în acelaşi timp pentru
suporta.rea oricăror sacrificii, numai să se găsească o soluţie pentru a scăpa de această
24
teroare aeriană" •

Internatul Liceului „ I. C.

Brătianu" după

bombardamentul din 6 mai 1944.

într-o „Situaţie" a Primăriei Piteşti se arată că majoritatea populaţiei oraşului
s-a dispersat în comunele vecine, din .această cauză încasările reducându-se simţitor.
Tot datorită bombardamentelor, târgurile săptămânale se închideau la ora 10, sătenii
2
nemaivenind la târg pentru tranzacţiile de vite ~.
Dar pentru o perioadă Piteştiul va ieşi din vizorul americanilor.
În 13 mai Ja Piteşti şi . Giurgiu au fost înmorfnântaţi aviatorii americani cu
onoruri militare. S-a apreciat că responsabilii pentru aceste funeralii care au considerat
aceste fapte criminale drept acte de vitejie, nu numai că au greşit, ci au şi dat dovadă de
insuficientă demnitate şi mândrie ostăşească. Drept urmare, înmormântarea aviatorilor
anglo-americani va fi fllcută de .la această dată şi până la sfârşitul raidurilor aeriene fiiră
26
parade şi onoruri, cadrân_d astfel cu înmof;mântarea prizonierilor de război .

Arh. Na1. Dir. Jud. Argeş, Fond Primăria oraşului Piteşti, voi. 4, dosar 15/1944, f 316.
Ibidem. f 225.
zr'A.M.R. , Fond 2265 , dosar 2283, f 239.
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Datorită neregulilor constatate în organizarea A. P. după ultimele
bombardamente, în 19 mai, mareşalul Antonescu a ordonat ca toate echipajele de A. P.
aparţinând intreprinderilor industriale, comerciale şi de stat să rămână la posturile lor în
permanenţă chiar şi în cazurile de sărbătoare pentru a putea intervenii în timp util.
Pentru respectarea acestui ordin trebuiau organizate echipe care să facă cu rândul
serviciul de pazll. Totodată, era obligatorie prezenţa pe teren a tuturor autorităţilor
(comandant de Garnizoană, Prefect, şef Serviciu Sanitar, Poliţie, etc). de la alarmă şi
până la terminarea operaţiunilor de combaterea sinistraţilor. Se atrăgea atenţia că
Mareşalul Antonescu inspecta personal oraşele atacate imediat după bombardament
pentru a verifica activitatea celor menţionaţi mai sus.
În ceea ce priveşte construcţiile, dacă în 12 mai 1944, mareşalul Antonescu
potrivit Ordinului Nr. 10.924 suspenda executarea oricăror lucrări publice, în 23 mai se
revine asupra acestui ordin preciz.ându-se că lucrările începute pot continua, însă
numai până Ia conducerea lor într-un stadiu de bună conservare, aceasta pentru a nu se
degrada ceea ce era executat până la acea dată27 .
Ca şi cum vremurile nu erau şi aşa destul de grele, în ziua de 20 mai Corpul 1
Teritorial era nevoit să dea o veste proastă refugiaţilor, transmiţând că: „în raport cu
noile prevederi ale D. L .nr. 975 din 2 mai 1944 referitoare la Măsurile excepţionale
pentru ajutorarea sinistraţilor de bombardamente aeriene publicat în Monitorul
Oficial nr. 103 din 3 mai 1944, Armata nu mai intervine (s. n.) pentru hrănirea
sinistraţilor, ci numai pentru cazarea sinistraţilor, care nu mai au posibilitatea de cazare
în oraş. Hrănirea sinistraţilor cade în sarcina organelor comunale şi consiliilor de
Patronaj local"28 .
În buletinul său informativ din ziua de 26 mai, postul de radio „Budapesta"
anunţa că „la Piteşti, în România, avioanele anglo-americane în atacurile lor teroriste au
mitraliat pe ţlranii care-şi vedeau de munca lor şi pe cetăţenii care s-au refugiat în afară
de oraş, pe câmpuri. Teroriştii au atacat fhră excepţie, toate persoanele din apropierea
lor considerându-Ie probabil obiective militare" 29.
Şi dacă după distrugerea Spitalului Z. I. Nr. 116 din incinta Liceului
„I. C. Brătianu", americanii s-au scuzat că era aproape imposibil de văzut însemnul
Crucii Roşii de la altitudinea de bombardament, acest lucru se va întoarce curând
împotriva lor. În acest sens, deosebit de interesantă este ştirea emisă de „Radio Berlin"
în ziua de 31 mai, care suna astfel:
„Ca răspuns la pretenţiile anglo-americanilor că nu se bombardează în
România decât obiective militare, se anunţă că prizonierii americani răniţi aflaţi într-un
spital românesc au cerut în cursul unui bombardament american să fie imediat duşi în
adăposturi. Medicul şef al spitalului Ie-a răspuns atunci că se află într-o clădire bine
marcată cu semnul Crucii Roşii şi le-a amintit propriile lor afinnaţii că americanii nu
lovesc ţinte de acest fel. La acestea, americanii au reînceput să insiste să fie imediat
duşi într-un adăpost'' 30 .

27

Arh. Naţ. Dir. Jud. Argeş, Fond Primăria Oraşului Piteşti, dosar 16/1944, f. 22.
A.M.R„ Fond 4321, dosar 1202, f. 7.
29
Idcm, Fond 5417, dosar 1324, f. 328.
30
Idem, Fond 5417, dosar 1324, f. 342.
28
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La sfârş itul lunii mai fusese deschisă o a doua cantină - cea pentru refugiaţi ,
care funcţional alături de cea muncitorească. Această a doua
cantină era întreţinută din fondurile Comitetului Local de Patronaj şi din fondurile puse
la dispoziţie de Comisariatul General al Refugiaţilor. În cursul acestei luni, la cantina
muncitorească fuseseră servite 2.100 raţii de mâncare în sumă de 126.000 Iei, iar la cea
a refugiaţilor şi sinistraţilor 3.000 de raţii în valoare de 180.000 lei.
Tot legat de bombardamentul american din 6 mai, în ziua de 4 iunie, Postul de
radio „Bratislava" anunţa că „reprezentantul Crucii Roşii Internaţionale a vizitat oraşul
Piteşti care a avut multe de suferit de pe urma atacurilor teroriste anglo-americane.
Impresionat, acesta a cerut informaţii detaliate şi şi-a exprimat întreaga sa indignare
faţă de faptul că, în loc de obiective militare, criminalii americani au atins 4 biserici, un
gimnaziu şi alte instituţii" 31 •
evacuaţi şi sinistraţi,

Depoul C.F.R. Piteşti - Gara Piteşti,
rezultatele raidurilor americane.
În ciuda acestei poziţii, americanii erau dispuşi să repete această infamie,
pentru că numai peste două zile vor bombarda iar Piteştiul. Atacul care n-a durat mai
mult de un minut, a produs şi de data aceasta numeroase avariiîn cartierele de locuit
(B-dul Elisabeta, străzile Unirii şi Craiovei) şi implicit asupra reţelelor de comunicaţii
şi canalizare.
Dacă pentru restabilirea legăturilor telefonico-telegrafice Primăria nu a avut
nevoie de concursu l armatei, echipele de lu crători ale S. A. R. T. şi P. T. T. fiind
suficiente 32 , alta era situaţia la canalele de colectare ale oraşului. Aceste avarii de ordin
public, constând în astuparea canalului colector în câteva locuri, punea în pericol
sa lubritatea oraşului în cazul neintervenţiei în timp util prin revărsarea apelor la
suprafaţă. Datorită aceloraşi bombardamente, oamenii erau fugiţi din oraş, astfel că

11

12

A. M. R„ Fond 5417, dosar 1324, f. 377.
A.M.R., Fond 2265, dosar 2283, f. 458.
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Primăria Piteştiului nu dispunea de braJe de muncă necesare efectuării acţiunilor

corespunzătoare după un bombardament. În afară de aceastli problemă se mai ridica o

alta, aceea a insuficienţei fondurilor pentru plata muncitorilor în cazul în care aceştia ar
fi fost găsiţi. în această situaţie, Primăria, în ultimă instanţă, lansa un apel către
garnizoana oraşului pentru a-i pune la dispoziţie 200 de soldaţi pentru a degaja canalul
şi de a-l astupa acolo unde reparaţiile tlcute de tehnicienii municipalitliţii erau
tenninate 33 . Confirmarea că garnizoana a pus la dispoziţia municipalităţii cei 200 de
soldaţi era fhcută într-o „Dare de Seamă" din ziua de 9 iunie 1944.
După bombardamentele de la 6 mai şi 6 iunie asupra Piteştiului, s-a constatat
că adăposturile ordinare ale oraşului nu mai erau folosite de către populaţie din cauza
faptului că acestea nu prezentau nici o siguranţă de apărare contra bombelor aruncate.
După inspecţia generalului Gh. Marinescu, comandantul A. P. au fost tlcute
recomandări pentru construirea de adăposturi galerii-mină în terasele oraşului, care din
punct de vedere al A. P. erau cele mai sigure34 •
Ca urmare a atacurilor aeriene din 6 mai şi 6 iunie asupra oraşului Piteşti şi a
numeroaselor alarme începute în 4 aprilie 1944, Centrala Evreilor din România solicita
cu stăruinţă, din nou, administraţiei judeţene ca să se permită ca şi populaţia evreiască
să se poată evacua în comunele rurale. Se motiva că mulţi enoriaşi evrei au fost
sinistraţi direct prin distrugerea totală sau parţială a locuinţelor, iar alţii, în special copii
şi femei, şocaţi fiind, au suferit puternice tulburări nervoase. Se considera că rămânerea
mai departe în oraş a copiilor, femeilor şi bărbaţilor care ar fi putut să se refugieze în
comunele rurale, ar fi agravat crescând situaţia lor35•
Se ştie că regimul hitlerist ducea o politică puternic antisemită, iar regimul
Antonescu nu a putut face mai mult pentru aceştia decât s! le stabilească domiciliu
forţat în unele oraşe în care aceştia prestau servicii. Bineînţeles această situaţie, oricât
de gravă părea, era oricum de preferat internărilor în lagărele de exterminare din
interiorJI Reich-ului german.
Ca urmare a atacurilor repetate ale aviaţiei Aliate şi a procentului destul de
ridicat al bombelor neexplodate (care puteau fi mult mai periculoase decât cele
explodate - numai în situaţia în care acestea cădeau pe câmp - prin faptul că puteau
ucide pe cel care încerca să le dezamorseze, specialist sau nu, din curiozitate sau din
obligaţie de serviciu) Biroul A. P. Piteşti a efectuat în cursul lunii iunie mai multe
instrucţii care au avut ca obiect dezamorsarea bombelor. Primul exerciţiu a fost
executat în ziua de l iunie la ora 700 la întreprinderea „Textila Românească" din
Gă·1ana, participanţi fiind echipele de combaterea şi stingerea incendiilor. Instrucţia a
constat în dezamorsarea a 3 bombe tip american şi sovietic. Exerciţiul a fost repetat în
ziua de 15 iunie, ora 1600 , la Secţia de Pompieri. La acest exerciţiu alături de cei 400 de
membrii ai echipelor interesate, au mai luat parte 500 de persoane piteştene în mod
benevol. în acelaşi mod s-a procedat şi în ziua de 20 iunie 1944, când a fost
6
dezamorsată o bombă de 250 kg la Secţia de Pompieri Piteşti3 •

33

Ibidem, f. 321.
Arh. Nat. Dir. Jud. Argeş, Fond Primăria Oraşului Piteşti, dosar 16/1944, f. 401.
35
Idem, Fond Prefectura Judeţului Argeş, dosar 24/1944, f. 177.
36
Arh. NaJ. Dir. Jud. ArgeŞ', Fond Primăria Oraşului Piteşti, voi. 4, dosar 16/1944, f 68.
34
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În 22 iunie, printr-un „Comunicat", Prefectura Judeţului Argeş f'Acea cunoscut
cil începând cu data de 25 iunie, camuflarea luminilor pe întreg teritoriul juridic al
Comandamentului se f'Acea între orele 20.30-4.00 37 •
Tot din aceastil zi, Primăria f'Acea cunoscut că pentru ca pe viitor populaţia să
mai fie surprinsă de atacurile aviaţiei Aliate, se luase măsura ca în oraş să se dea şi prealarma. Aceasta era dată cu aproximativ 40 de minute înainte ca avioanele inamice să
ajungă la verticala oraşului, numai prin moto-sirena de la Secţia de Pompieri. După prealannă se suna alarma, care era sunat! prin toate sirenele electrice şi de mână existente
·
ca şi până atunci38 •
În 25 iunie Comisia pentru Ajutorarea Sinistraţilor de pe urma
Bombardamentelor, al cărei preşedinte era vice-primarul Victor Dumitrescu, a distribuit
unul din multele ajutoare pentru sinistraţii complet săraci. Până la această dată fuseseră
ajutate 130 de familii, cărora li se distribuise suma de l.300.000 lei - bani trimişi de
Ministerul de Interne prin intermediul Prefecturii Argeş 39 •
În scopul ajutorării şi siguranţei oamenilor Legii, Primăria oraşului f'Acea
cunoscut în 28 iunie cil întreprinderile Comunale Piteşti puneau la dispoziţia
Jandanneriei un număr de 20 de tuburi de beton cu diametrul de 75 cm ce urmau a
servii la construirea de adăposturi pentru posturile de jandarmi40 •
Peste numai o săptAmânll, pe 4 iulie, în Piteşti avea să se petreacă o nouă
dramă. De această dată, cel mai greu lovit a fost efectivul Bateriei a.a. 128 Oerlikon ce
asigura protecţia podului de peste Argeş din satul Bănănăi. Datorită pierderii tuturor
celor 14 componenţi ai Secţiei a II-a, Bateria avea să se retragă pentru refacere la
Braşov. În locul ei venea Compania 200 a.a. care prelua spre îngrijire cele 14 morminte
ale bravilor ostaşi ai Bateriei 128 aflate în cimitirul comunei Prundu, f'Acându-se
totodată şi slujbele religioase conform rosturilor creştineşti41 •
S-a constatat că după fiecare bombardament, numărul victimelor a fost în
scădere deoarece alarmele erau date cu circa 40 de minute înainte de apariţia avioanelor
inamice, timp în care populaţia avea timp să se disperseze în afară de oraş. Dispersarea
era necesară datorită faptului că oraşul Piteşti nu dispunea încă de nici un fel de
42
adăpost care să prezinte siguranţă contra bombardamentelor aeriene • Respectarea
normelor de apărare pasivă arau acum respectate cu stricteţe de populaţie nu atât din
cauza ameninţării cu diverse amenzi sau internări de către autorităţi, ci mai cu seamă
datorită instinctului de autoconservare al fiecăruia.
A doua zi după atac, miercuri S iulie, profesorul Mihai Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului de Miniştrii, însoţit de mai multe personalităţi din
conducerea statului a inspectat judeţele Dâmboviţa, Muscel şi Argeş. La Piteşti acesta a
cercetat cartierele sinistrate şi satul Bănllnăi. Vizita acestuia s-a încheiat la Corbeni,
unde de trei ani se construia un sat model Antoneşti43 .

7

Idem, dosar 20/1944, f. 179.
„Argeşul", 1944, Anul III, Nr. 128, p. 2.
~ Ibidem, p. 4.
40
Arh. Na\. Dir. Jud. Argeş, Fond Prlm4rla Oraşului Pileşti, voi. 4, dosar 13/1944, f. 249.
41
A.M.R„ Fond 4499, dosar 1064, f. 100.
42
Arh. Na\. Dir. Jud. Argeş, Fond Prlm4rla Oraşu/ul Piteşti, voi. 4, dosar 20/1944, f. 18.
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i ,,Argeşul", 1944, Anul lll, Nr. 131, p. I.
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În urma unui „Ordin" al Corpului I Teritorial din 14 iulie, curentul electric nu
mai era oprit în oraşe pe timpul alarmelor aeriene, însă camuflajul trebuia respectat cu
stricteţe44 .

La începutul lunii, în 2 august, pentru a face şi mai bine auzit sunetul lugubru
al alarmelor aeriene, Comandamentul A.P. Piteşti a mai primit alte două sirene electrice
de 4,7 Kw de la firma „Britania" din Timişoara, care au fost montate pe clădirea
Penitenciarului Piteşti şi pe Uzina Electrică45 •
În 11 august a fost luată decizia ca întreaga cantitate de fier beton ce era
destinată construcţiei Grupului Industrial Piteşti (Colibaşi) să fie dată autorităţilor şi
întreprinderilor dispersate sau evacuate în urma bombardamentelor pentru construirea
de adăposturi antiaeriene. Această măsură a fost luată deoarece s-a considerat că nu
este neapărată nevoie la momentul respectiv de tot acest material46 • Privind retrospectiv
evenimentele din vara anului 1944, considerăm că măsura era luată tardiv, lucru pe care
cei de atunci nu aveau să-l ştie. Toate aceste măsuri vor fi inutile de acum înainte, căci
până la 23 august asupra oraşului Piteşti nu va mai fi dat nici un atac aerian. De altfel
nici nu mai aveau ce să bombardeze ...
La sfllrşitul raidurilor aeriene anglo-americane, oraşele Câmpina şi Ploieşti
erau prefăcute în ruine. Nici Piteştiul nu stătea mai bine. Cu numeroase locuinţe
distruse, cu populaţia refugiată în comunele învecinate, cu puţini funcţionari la posturi,
oraşul nu avea să-şi reintre în ritmul său obişnuit prea curând. Traumele fizice cauzate
de bombele lansate, cât şi cele psihice provocate de repetatele alarme aeriene aveau să
se vindece greu.

44
45

A.M.R„ Fond 226S, dosar 2283, f. 622.
Arh. Naţ. Dir. Jud. Argeş, Fond Primllria Oraşului Piteşti, dosar 18/1944, f. 146.
A.M.R„ Fond 5487, dosar 6054, f. 18.
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CONSIDERA ŢII ASUPRA MORALULUI ARMATEI ŞI AL
POPULAŢIEI ÎN CONTEXTUL „GREVEI REGALE"
(AUGUST 1945 - IANUARIE 1946)
AURELIAN CHISTOL'
După

instalarea forţată, cu sprijin sovietic, a guvernului dr. Petru Groza viaţa
a devenit deosebit de tensionată. Noul Cabinet, total
nereprezentativ, a început procesul de politizare şi de „democratizare" al armatei, care
urma să devină o copie în miniatură a Armatei Roşii. Cadrul organizatoric ce permite
transformarea armatei române într-una „democratică" este asigurat de ordinul nr. 29 al
ministrului Răşcanu prin care era creată „Direcţia Superioară a Culturii, Educaţiei şi
Propagandă" condusă de gen. Victor Precup, care la 2 octombrie, prin ordinul nr. 113
va deveni „Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă" 1•
Această situaţie a determinat o scădere a moralului armatei române, obişnuită
printr-o tradiţie constituţională veche de aproape un secol sll se ţină deoparte de
tumultoasa scenl1 politică.
Abuzurile şi nereprezentativitatea guvernului român, i-au determinat pe angloarnericani, cu ocazia Conferinţei de la Potsdam (17 iulie - 2 august), să solicite
reorganizarea imediată a guvernelor din România şi Bulgaria, prin includerea
reprezentanţilor tuturor forţelor politice2 •
în acest context, în 17 august, reprezentantul politic al SUA, Roy Melbourne a
remis o notă diplomatică regelui, conform căreia guvernul american nu recunoaşte
guvernul Groza, motiv pentru care nu va relua relaţiile diplomatice cu România.
Secretarul particular al regelui, Mircea loaniţiu îl informează pe Melboume de intenţia
regelui de a demite guvernul, pe cale constituţională, pentru a se evita izbucnirea unor
ciocniri 3•
De aceea, pe 19 august, la ora 9°0, premierul Groza s-a prezentat în audienţă la
rege, care-l informează că va începe consultări individuale cu liderii partidelor pentru a
discuta formarea unui nou guvern, care să nu se confrunte cu problemele interne
actuale şi care să fie recunoscut de către administraţia americană. În replică, Groza a
precizat că poziţia guvernului este solidă, că beneficiazl1 de sprijin sovietic şi că
politică

românească

• Universitatea din Piteşti
1
Dinu C. Giurescu, Romdnia în al doilea razboi mondial, Bucureşti, 1999, p. 269.
2
M. Nedelea, Istoria României in date: 1940- 1995, Bucureşti, 1997, p. 51.
1
Ş. Rlldulescu-Zoner, D. Buşe şi B. Marinescu, Instaurarea totalitarismului comunist in Romdnla, Bucureşti,
1995, p. 92.
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nerecunoaşterea sa de către S. U. A. nu e importantă. în cadrul acestei.audienţe, regele
va cere premierului de 3 ori să demisioneze, dar acesta a refuzat categoric, fapt unic în
istoria modernă a României şi de o deosebit! gravitate 4•
În replica, începând din 21 august, regele va refuza să semneze decretele şi
legile propuse de guvernul Groza, rupând orice legătură oficială cu acesta şi
neparticipând la parada şi la recepţia oficiala consacrată sărbătoririi zilei de 23 august'.
Guvernul se va întâlni pe 24 august într-o şedinţă specială consacrat! situaţiei
politice nou-create prin greva regală, în cadrul căreia premierul îşi informeazll colegii
de faptul cil „guvernul U.R.S.S. se opune categoric demiterii guvernului Groza şi a
notificat acest lucru la Londra şi WashiTJ.gton"6 • Cu acelaşi prilej, Groza confirmă cil
armata „nu face politică", felicitând-o pentru modul în care s-a desfăşurat parada de 23
august. Scopul acestei declaraţii era acela de a se interzice orice influenţe printre
militari venite din partea opoziţiei, în special PNŢ şi PNL, deşi politizarea sa fusese
demarată oficial de câteva luni 7•
Foarte liniştiţi, membrii guvernului îşi vor continua activitatea de parca nimic
nu s-ar fi întâmplat, fără să răspundll pentru activitatea lor decât în faţa U.R.S.S. Acesta
a fost probabil şi motivul pentru care, în 4 septembrie, o delegaţie guvemamentalll
condusă de primul-ministru a plecat la Moscova, pentru a lua legătura cu guvernul
sovietic şi a discuta o serie de probleme cu acesta 8 .
Toate aceste evenimente politice nu vor rămâne fliră urmări în privinţa stll.rilor
de spirit ale armatei şi populaţiei. De aceea, modul în care s-au derulat acestea, ca şi
plecarea delegaţiei române la Moscova în aceste momente au fost de natură sll genereze
o serie de comentarii în rândurile nu numai ale populaţiei civile, dar şi în cele ale
ofiţerilor armatei române.
Astfel, în seara zilei de IOseptembrie un grup de ofiţeri de diferite arme ce se
aflau în faţa Palatului telefoanelor, discutau sensurile plecllrii delegaţiei
guvernamentale române la Moscova. Ei considerau că se încearcă obţinerea sprijinului
sovietic pentru a se menţine la putere, dar şi cil doresc căutarea de cantonamente pentru
a se refugia în U.R.S.S„ în eventualitatea că guvernul nu se va mai putea menţine la
putere din cauza presiunii anglo-americanilor şi a regelui. O altA idee exprimatA de
ofiţeri, era cea conform căreia, „momentul prielnic pentru fonnarea unui nou guvern
este acum, în lipsa din ţarii a delegaţiei guvernamentale. în acest caz, Petru Groza şi cu
miniştrii plecaţi la Moscova vor rămâne exilaţi" 9 .
.
ln aceeaşi ordine de idei, în ziua de 12 septembrie, la Spitalul Militar Regina
întrElisabeta, col. (r) SUlvescu discuta despre disensiunile dintre Coroană şi guvern
un cerc mai larg de ofiţeri. Top şi-au manifestat încrederea în sprijinul anglo-american
acordat Coroanei 10•

Dinu C. Oiurescu, Imposibila fncercare, Bucureşti, 1999, p. 16 - 17.
Rldulcscu-Zoncr, D. Buşe şi B. Marinescu, op. cit., p. 93.
6
Apud I. Scurtu (coord.), Romdnla. VlaţapolitlclJ in documente. 1945, Bucureşti, Arhivele Statului, p. 337.
7
Al. Duţu, Intre Wehrmacht ~I Armata Roşie, Bucureşti, 2000, p. 276.
1
I. Lllcustl, 41 de luni care au schimbai Rom4nta (23 august 1944- 30 decembrie 1947), Bucureşti, 1999, p.
4

'Ş.

94.
9

Arhivele Militare Romane (A.M.R.), fond M.St.M, Secţia a li-a, Dosar 1427, f. 15-16.
Ibidem, f. 34.

10

https://biblioteca-digitala.ro

CONSIDERAŢII

ASUPRA MORALULUI ARMATEI

ŞI

AL

POPULAŢIEI

421

De asemenea, în notele informative ale Secţiei a II-a a M. St. M se mai
preciza că „în unele cercuri civile şi militare din Capitală se discută că scopul delegaţiei
guvernamentale la Moscova ar fi fost, pe lângă cele arătate în comunicatul din ziare,
încheierea unui tratat de alianţă secret între România şi U.R.S.S" 11 •
Vizita la Moscova s-a încheiat pe 13 septembrie, când delegaţia românii s-a
întors în Bucureşti 12 • Cu acest prilej, populaţia a putut constata cA „manifestanţii n-au
strigat niciodată pe timpul parcursului ;,Trăiască Regele" şi nici un portret al MS
Regelui nu era purtat de manifestanţi, care purtau numai portretele lui Lenin şi
Stalin" 13 •
în acest timp, la Londra se desfăşurau lucrările Conferinţei Miniştrilor de
Externe (11 IX -2 X 1945),' 4 care au dat multe speranţe românilor. Astfel, în rândurile
armatei „se aşteaptă şi se trăieşte în atmosfera că guvernul va fi remaniat în curând în
urma intervenţiilor şi discuţiilor ce se duc la Londra între cei 5 miniştri de externe"''·
Din păcate, nici de această dată nu s-a reuşit rezolvarea crizei politice de la Bucureşti.
Nu doar militarii îşi exprimă ataşamentul faţă de Coroana, ci şi populaţia
civilă, care a găsit modalităţi originale de a se manifesta Spre exemplu, în 16
septembrie, „la deschiderea meciului de fotbal Steaua Roşie Belgrad cu reprezentativa
oraşului Bucureşti s-a remarcat un mare entuziasm pentru Coroana. În timp ce muzica
intona Imnul Naţional, publicul a manifestat frenetic pentru MS Regele. Nu a avut loc
nici un incident'" 6 • Mai îngrijorate erau autorit!ţile de faptul că gruplrile paramilitare
din rezistenţă continuau să se manifeste, aşa cum s-a întâmplat în Ardealul de N cu
Organizaţia „Avram Iancu" ce a reuşit să lanseze un manifest în care se arăta printre
altele: „Militari, jandarmi, poliţişti, dacă în voi bate inimă de români şi vă iubiţi Ţara,
Neamul şi Regele, ridicaţi armele contra trădătorilor!" 17 •
În ciuda acestor manifestări de simpatie faţ! de rege, guvernul şi-a continuat
nestingherit activitatea; chiar dacii nici la Londra nu se găsise o soluţie pentru
România. Acest nou eşec a determinat în cercurile militare şi civile mult! îngrijorare.
Se pare că „un ofiţer care face gardă permanentă la Palatul Regal din Calea Victoriei şi
care nu a putut fi identificat, într-un cerc de ofiţeri, a afirmat că în urma refuzului de a
demisiona, situaţia Regelui e foarte confuză. Situaţia e cu atât mai dificila, cu cât
circulă insistent zvonul că dr. Petru Groza ar intenţiona să-şi însuşeasc!1 prerogativele
regale. În aceste condiţii, regele n-a exclus posibilitatea <<să abdice şi sa părăsească
ţara>>"'B.

Pe fondul acestor tensiuni politice, situaţia armatei române s-a deteriorat, lucru
constatat şi de autorităţi: „disciplina trupei lasă foarte mult de dorit din cauza
interpretării greşite a sensului <iemocratizării armatei" 19 • Una din cele mai grele situaţii
se semnalează în Dobrogea, unde: „zilnic se văd ostaşi în ţinută neregulamentară, ruptă,
11

Ibidem, fila 29.
M. Nedelea, op. cit„ p. 53.
11
A.M.R„ fond M. St. M„ Sec\ia a li-a, Dosar 1427, fila 35- 36.
14
Ş. Rldulescu-Zoner, D. Buşe şi B. Marinescu, op. cil„ p. 95.
•~ A.M.R., fond M.St.M„ Secţia a II-a, Dosar 1427, fila 35.
16
Ibidem, filele 43 - 44.
17
Ibidem, f. 70- 71.
11
A.M.R„ fond M.St.M„ Sec\ia a 11-a, Dosar 1426, file 15.
19
Ibidem, fila 82.
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descheiată şi în atitudini neostăşeşti. Nu salută şi merg pe stradă în grupuri
dezorganizate", iar ofiţerii şi subofiţerii evită a-şi saluta superiorii 20 •
Spre sflrşitul lunii octombrie, deşi situaţia politic! rămânea nerezolvată „un
ofiţer din Garda Palatului a afirmat că guvernul dr. Petru Groza va fi recunoscut, în
curând, de cltre anglo-americani, bineînţeles în urma unei remanieri pe care trebuie so facă şi înglobând elemente din PNŢ. A mai afirmat ci a auzit discutându-se între
persoane influente ce vin la Palat, că în curând se vor ţine alegeri libere, la care vor
21
participa toate partidele" •
Pentru a constata adevărata stare de lucruri din România, preşedintele Truman
a anunţat că-şi va trimite un reprezentant să ne viziteze ţara, în persoana lui Mark
Ethridge. Atât structurile informative militare, cât şi cele civile constat! faptul că
liberalii şi ţărăniştii pregătesc cu mare seriozitate întâlnirea cu reprezentantul american.
Structurile militare, precizau în 23 octombrie că „în unele cercuri politice şi printre
militari circulă cu insistenţa zvonul că naţional-ţărăniştiii şi liberalii (brlltieneştii) vor
organiza mari manifestaţii, cu ocazia sosirii în Bucureşti a observatorului american,
pentru a arăta acestuia că poporul român simpatizeaz.ă pe aceste partide politice"22 •
Şi Serviciul Special de Informaţii confirmă printr-o notă informativă din 3
noiembrie, faptul că liberalii şi ţăr!niştii „au lucrat împreuna la strângerea materialului
informativ ce formeazA memoriul cc va fi prezentat d-lui Mark Ethridge" 23 • De
asemenea, SSI mai avertizeaz.ă asupra faptului că liberalii vor organiza şi o manifestaţie
în ziua de 8 noiembrie cu scopul „de a arăta delegatului american popularitatea de care
se bucură Partidul Liberal, în masele largi ale poporului" 24 •
Autorităţile au organizat în întreaga ţară manifestaţii în cinstea zilei de 7
noiembrie, tlră a avea loc incidente majore. La Bucureşti, mitingurile s-au desfăşurat în
3 puncte: Piaţa Victoriei, Piata Naţiunilor şi Piaţa Universităţii. La manifestări au luat
parte alături de reprezentanţi sovietici, membrii guvernului, reprezentanţi ai partidelor
guvernamentale şi ai sindicatelor controlate de comunişti2'.
A 2-a zi, era sărbătoarea Sf. Mihail şi Gavril. În ciuda eforturilor guvernanţilor
de a împiedica mitingul de solidaritate cu regele, acest lucru s-a dovedit imposibil şi
datorită ingeniozităţii celor ce pregăteau manifestaţia: astfel, încă din seara de 7
noiembrie numeroşi cetăţeni au fost sunaţi la telefon spunându-li-se: „Dacă eşti român,
mâine la IO să fii în Piaţa Palatului"26 •
Evenimentele din 8 noiembrie sunt astăzi bine cunoscute şi ele evidenţiază
duritatea cu care noul regim reprimi orice mişcare opoziţionistă. Toată vina asupra
celor întâmplate ocolo a fost aruncată în spatele PNŢ şi PNL, printr-un comunicat
oficial al Ministerului de Interne din 10 noiembrie 27 .
Aceastll înfrângere a forţelor democratice româneşti a încurajat apariţia a o
serie de manifestAri extremiste ale unor reprezentanţi ai minoritllţii maghiare. Un astfel

20

Ibidem, fila 111 - 112.
Ibidem, fila 138.
12
Ibidem, fila 126.
" I. Scurtu, op. cil„ p. 383.
14
Ibidem, p. 388.
ii Ş. RAdulescu-Zoner, D. Buşe şi B. Marinescu, op. cit„ p. 100.
16
1. Scurtu, op. cit„ p. 40S.
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Ş. Radulescu-Zoner, D. Buşe şi B. Marinescu, op. cit„ p. 101.
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de caz a avut loc în 25 noiembrie, atunci când elevii secţiei maghiare de la Liceul „M.
Eminescu" din Satu Mare au batjocorit tablourile MS Regelui şi a MS Regina Mamll
Elena, fiind strapunse în dreptul frunţii, nasului şi a pieptului. De asemenea, au ruf t
tricolorul românesc care împodobea tablourile, punând în locul lui tricolorul maghiar2 .
Astfel de manifestări au contribuit la demoralizarea populaţiei româneşti din
zona în condiţiile în care la Cluj circula deja zvonul printre maghiari cil „Ardealul ar fi
dat ungurilor de către anglo-americani", şi se mai spune ca la viitoarea pace „se va
înfiinţa un Ardeal independent sau o ~arte din Ardeal va fi cedat! Ungariei, cu condiţia
ca toţi ungurii sa fie transferaţi acolo" 9 •
Din punct de vedere politic, luna decembrie debutează cu Conferinţa Generală
a P.S.D. în cadrul căreia se adoptă rezoluţia confonn căreia partidul va merge singur în
alegeri, ceea ce determină cercurile politice din jurul PNL şi al PNŢ să comenteze cu
30
multă satisfacţie această intenţie a P.S.D. •
În aceasta perioadă continuă să circule o mulţime de zvonuri, inclusiv acela
conform căruia PNŢ-ul va dispărea, motiv pentru care ofiţerii din rezervă din Asociaţia
„Regele Mihai I" sunt dispuşi să adere la Frontul Naţional Democrat al Luptătorilor din
Razboaie de sub preşedenţia gen (r) Popescu-Corbu şi că asociaţia va lua parte la
viitoarele alegeri.
Şi în aceasta lună, populaţia din Ardealul de N continuă sll fie demoralizată şi
indignat! de faptul că se „continuă vechea administraţie ungureascll. Populaţia
maghiara din Ardealul de N nu respecta întru nimic administraţia românească. Se
păstrează încă titulatura şi ştampilele ungureşti la diferite instituţii publice. Prin
atitudinea ce o adoptă, ungurii provoacă populaţia româneasca, atingând sentimentele
naţionale ale acesteia şi dând naştere la incidente regretabile" 31 • În aceste condiţii, în
care nici mllcar economia nu dădea semne de revigorare pare firesc faptul că în
continuare „starea de spirit a ofiţerilor, subofiţerilor, maiştrilor militari şi funcţionarilor
civili ai armatei se menţine la nivel scăzuf'. De aceea, „pentru a face faţă nevoilor
zilnice foarte mulţi ofiţeri şi subofiţeri se dedau la diferite expediente, vânzându-şi
chiar obiecte şi bunuri personale"32 •
Starea grea materială nu afecta doar armata, ci şi întreaga populaţie
românească. Din cauza exasperării, oamenii încearcă să cearll socoteală guvernului, aşa
cum s-a întâmplat pe 2 decembrie la Giurgiu unde au fost gllsite lipite afişe cu lozinci
care proferau insulte la adresa guvemului3 3•
În aceste momente în care guvernul beneficia de un foarte mic sprijin popular
autentic, vizitase ţara noastră ca şi pe Bt1lgaria, reprezentantul preşedintelui american
Mark Ethridge (19-30 noiembrie). Acesta s-a întors la Washington, unde pe 7
decembrie prezintă un raport în care face şi comparaţii între România şi Bulgaria. El
precizează printre altele că „la o mai îndeaproape examinare, totuşi Frontul Patriei în
Bulgaria şi F.N.D. în România se dezvălui nu ca guverne de coaliţie în adevaratul

21

A.M.R„ fond. M.St.M, Scc\ia a li-a lnforma\ii, Dosar 1425, f. 64.
Ibidem, f. 67.
30
Ibidem, fila 2.
31
Ibidem, fila 3.
32
Ibidem, fila 4.
n Ibidem, fila 7.
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înţeles al cuvântului, ci ca regimuri dominate în mare mAsW"ă de partidul comunist, deşi
acesta este minoritar în ambele ţ!ri" 34 •
Lipsa de încredere a romanilor în guvernanţi şi în instituţii este demonstrata de
un fapt deosebit de grav cu care se confruntă posturile de jandarmi ce „întâmpini mari
greutăţi la predarea ordinelor de concentrare ostaşilor aflaţi la vatra, întrucât aceştia nu
vor sit răspundă la aceste ordine, majoritatea ascunzându-se în diferite locuri atunci
când, jandarmul se prezintă la locuinţele acestora pentru înmânarea ordinelor şi pentru
a fi trimişi la unităţile respective" 35 •
La toată aceasta situaţie grea ţarii se mai adaugi şi împovlrltoarea ocupaţie
sovietica, ce a declanşat izbucnirea a nwneroase incidente între cetăţeni români şi
ostaşi sovietici. Din păcate, statul român în loc să-şi protejeze cetăţenii ia mlsuri tot
împotriva lor. În incidente nu sunt implicaţi numai civili şi ofiţeri de annatA, ci şi de
poliţie. Un astfel de caz s-a întâmplat la Inspectoratul General de Poliţie al Moldovei de
N din Iaşi, unde cllpitanul Ionescu din Cercul Teritorial Baia s-a manifestat ca un
element contra bunelor relaţii cu U.R.S.S. „Acesta, în lipsa sublocotenentului pandur
Dăscălescu de la acelaşi cerc, a rupt steagul sovietic atârnat pe perete"36 • Adesea, între
români şi sovietici se isca scandaluri şi bătăi, aşa cum se întâmplă în Berăria de pe
Calea Griviţei, situată la nr. 156, în apropierea unui Comandament Militar Sovietic.
Aceasta e frecventată atât de ostaşi români, cât şi sovietici, motiv pentru care
conflictele au o frecvenţă îngrijorătoare 37 .
Autorit!iţile apreciază ca fiind total necorespunzătoare din punct de vedere al
relaţiilor româno-sovietice şi situaţia de la Şcoala Superioară de Război, unde, confonn
unei note infonnative din 10 decembrie, „se cultivă în cel mai înalt grad spiritul
reacţionar, anticolaborarea cu U.R.S.S., precum şi tendinţele contra actualului regim.
Marea majoritate a ofiţerilor braveazl în a-şi expune Bţiş ideile încadrate in spiritul
menţionat. Prin Corpul Didactic se glsesc ofiţeri cărora li s-a cerut îndeplbtarea din
armată, dar care, din motive necunoscute, continuă să învenineze de la catedră spiritul
ofiţerilor elevi"38 •
Uneori, ca replică la ocupaţia sovietici!. se acţionează şi mai tranşant, aşa cum
s-a întâmplat în noaptea de 9/10 decembrie, când „partea superioarll a troiJ:i eroilor
sovietici din centrUl oraşului Tg. Secuiesc a fost dinamitat! şi aruncată în aer" ~.
Criz.a politică de la Bucureşti nu-i preocupa doar pe români, ci, mai ales, pe
sovietici care doreau să le impunl anglo-americanilor recunoaşterea guvernului Grom,
chiar dacă aceştia cunoşteau situaţia reali!. din ţara noastra, graţie raportului întocmit de
Mark Ethridge. De altfel, la Clubul Avocaţilor din Cotroceni se discuta deja ca raportul
„asupra situaţiei din România a fost atât de nefavorabil actualului guvern, incit nici nu
s-a dat publicităţii". De asemenea, mai observau avocaţii ci!. „pe timpul vizitej sale, dl.
Ethridge a vorbit mai mult cu domnii Maniu, Brlltianu şi Gh. Tăti!.rescu şi el a dat prea
puţini!. atenţie coaliţiei de stânga. La desplrţire, dl. Ethridge s-ar fi exprimat faţă de dl.

1
•
1

Apud Dinu C. Giurescu, op. cil., p. 70- 71.
'A.M.R., fond M.St.M., Secţia a Il·a, Dosar 1425, fila 12.
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Ibidem, f. 30.
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Maniu: „<<Opoziţia din România a câştigat IOOo/o>>"40 • Cu toate acestea, americanii se
vor dovedi mult mai toleranţi faţa. de sovietici cu prilejul Conferinţei Consiliului
Miniştrilor de Externe de la Moscova, ale cărei lucrări s-au desftşurat în perioada 16 26 decembrie I945 41 •
AceastA toleranţă americani fusese intuit! de liderii opoziţiei, chiar înainte de
începerea conferinţei, lucru evidenţiat de o notă informativa din 14 decembrie: „în
cercurile PNŢ şi PNL, există depresiunea morală că după informaţiile din sursă angloamericanll, deţinute de membrii acestor partide, guvernul P. Groza va fi recunoscut cu
prilejul Conferinţei de la Moscova. Ca efect al acestei recunoaşteri, tn România va
urma o politică de destindere şi se va încerca lărgirea bazelor de concentrare
democratică. Cercurile sus-numite, sunt deprimate pentru motiwl ca cel puţin 2 ani vor
guverna în România guverne de stânga, în special de nuanţa comunistA"42 • în schimb,
în cercurile PNL - Gh. Tătărescu domnea un optimism moderat privind soluţia ce se va
adopta la Moscova. Aici „se speră că formula viitoare va aduce o lărgire a bazelor de
colaborare politică. În partid se discută despre preluarea de către Gh. Tătărescu a
funcţiei de preşedinte al Consiliului de Miniştri, iar din guvernul remaniat sa facă parte
domnii, dr. N. Lupu şi M. Ghelmegeanu. Operaţiunea de remaniere s-ar produce până
la sflrşitul anului"43 •
Zvonurile privind recunoaşterea guvernului au constituit un nou prilej pentru
ca românii să-şi manifeste neîncrederea în cabinet. Un astfel de caz s-a petrecut pe 16
decembrie la Rm. Vâlcea, unde „s-au afişat pe case şi grajduri manifeste: <<Vrem
guvern Maniu-Brătianu>>, «Trăiască Marea Britanie>>, <<Jos Groza şi guvernul>>,
<<Jos Partidul Comunist>>, <<Moarte Anei Pauker>>, <<Jos F.N.D.>>" 44 •
Întrucât populaţia nu era informată în legătură cu activitatea regelui, au
început să apară o serie de zvonuri şi privind situaţia sa. Spre exemplu, în Ardealul de
N „unii spun că ar fi sechestrat în palatul său în vederea transfonnărilor pe care
guvernul le pregăteşte. În cercurile intelectuale se spune cil guvernul sub influenţă
străinll, ar lucra la un plan pentru detronarea regelui şi proclamarea republicii" 45 •
îngrijorările românilor privind recunoaşterea guvernului de către Conferinţa de
la Moscova vor fi confirmate. Singura modificare în structura guvernamental! era data
de obligativitatea cooptării în guvern a câte unui reprezentant al PNŢ şi PNL, alţii decât
46
Dinu Brătianu, Iuliu Maniu sau dr. N. Lupu, ceea ce nu schimba cu nimic situaţia •
în ceea ce-l priveşte pe rege, acesta a aflat de la Radio Moscova (emisiunea în
limba română), că o comisie cu reprezentanţi ai S.U.A„ Marii Britanii şi U.R.S.S. va
sosi la Bucureşti pentru a-l sfătui în problema recunoaşterii guvernului. Deşi se bucura
că „greva" sa va lua sfârşit, Mihai I era îngrijorat de misiunea comisiei şi, mai ales de
faptul cil, Vâşinski va fi reprezentantul U.R.S.S. Regele se va duce pe 30 decembrie la
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Bucureşti, iar a 2-a zi au sosit delegaţii U.R.S.S. (Vâşinski); Marii Britanii (Sir
Archibald Clark-Kerr) şi S.U.A. (Averell Harriman)4 7 .
în Mesajul radiodifuzat de Anul Nou, suveranul încearcă să insufle oamenilor
mai mult optimism, precizând că poporul român nu ar trebui să se neliniştească, în
condiţiile în care a ştiut să se alăture popoarelor care au câştigat războiul şi cu ajutorul
său deloc neglijabil „Noul an se deschide sub semnul păcii şi al n!idejdilor de mai bine,
la care omenirea are dreptul în urma victoriei Naţiunilor Unite asupra forţelor asupririi,
intoleranţei şi agresiunii. Să înălţăm primul gând către Dumnezeu Atotputernicul, care
a învrednicit şi poporul nostru ca dup!i drumul deschis la 23 august 1944 s!i-şi poată
aduce cu hotărâre şi curaj, în limitele mijloacelor noastre, partea de contribuţie la
48
această victorie" •
Se pare că acest mesaj „a produs o adâncii impresie în masa populaţiei
româneşti. Reluarea raporturilor de colaborare între rege şi guvern e privită cu mare
încredere de către toţi ofiţerii armatei, aşteptându-se în acest fel satisfacerea tuturor
chestiunilor ce stagnau până în prezent"49 .
Negocierile dintre membrii Comisiei şi factorii politici români au durat câteva
zile, întrucât soluţia propusă la Moscova nu putea mulţumi opoziţia, care ar fi avut o
prezenţă pur decorativă în guvern. Din păcate, soluţia era definitivă şi acceptată de
anglo-americani. În 2 ianuarie, cu ocazia unei întâlniri Harriman-Maniu, americanul i-a
declarat românului următoarele: „Nu vă faceţi prea mari iluzii; noi am ~cut tot ce se
putea face la Conferinţa de la Moscova. Mai mult nu s-a putut face. Anglia şi America
vor recunoaşte guvernul Groza. De altfel, pentru multă vreme nu vom mai putea
analiza situaţia României, Naţiunile Unite având de rezolvat probleme mult mai
importante"50 . Aceste discuţii erau unnărite cu mare interes în ţară, întrucât
„soluţionarea crizei politice este aşteptat!! cu mare nerăbdare de către toate cercurile
civile şi militare" 51 •
Criza se va încheia în mod oficial pe 7 ianuarie, când au fost numiţi prin decret
regal în guvernul Groza, ca miniştri ~ă portofoliu: Mihail Romniceanu (P.N.L.) şi
Emil Haţieganu (P.N.Ţ.)'5 2 .
Încheierea „grevei regale" a mai destins oarecum atmosfera politică în
România, apreciindu-se printr-o notă informativă din 8 ianuarie că populaţia „aşteaptă
ca din această concordie naţională să rezulte pentru ţară o îndreptare a situaţiei
economice şi politice"53 •
În ciuda detensionării parţiale a vieţii politice, continuă s!i existe printre
români un mare număr de sceptici purtători ai unor zvonuri ce se vor dovedi mai mult
sau mai puţin adevărate. În această perioadă „atât în lumea militară, cât şi în cea civilă
circulă cu intensitate versiunea că se vor face noi deblocări în armată. Se afinnll că vor
fi deblocaţi aproximativ 8000 de ofiţeri şi subofiţeri, inclusiv invalizi ce mai prestează

HA. Gould Lee, Coroana contra secera şi ciocanul, Bucureşti, 1998, p. 217.
"Apud I. Ucusta, op. cil., p. 123.
•• A.M.R., fond M.St.M., Sectia a 11-a, Dosar 1642, fila 2.
'"I. Scurtu (coord.), Romdnia. Viaţa politică în documente. 1946, Bucureşti, Arhivele Statului, 1996, p. 62.
"A.M.R., fond M.St.M., Secţia a 11-a, Dosar 1642, fila 10.
2
' M. Nedelea, op. cit., p. 59.
3
' A.M.R., fond M.St.M., Sectia a li-a, Dosar 1642, f. 16.
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serviciul activ" 54 • Alături de acestea, umblă şi zvonuri de-a dreptul alanniste, confonn
cărora, în grimăvarli România va fi implicată într-un nou război între sovietici şi angloamericani 5. Persistenţa acestor zvonuri, demonstrează continuarea existenţei unei stări
de demoralizare a populaţiei româneşti, care, în ciuda promisiunilor guvernanţilor
continuă să privească spre viitor cu îngrijorare.
Etapa „grevei regale" reprezintă unul dintre cele mai tensionate momente
politice din istoria României modeme. Prin „greva" sa, regele Mihai I a încercat să
tragă un semnal de alarmă în privinţa comunizării forţate a ţării. Din păcate, acţiunea
suveranului s-a încheiat cu un eşec, în ciuda aparentului său succes. Constrânşi de
înţelegeri mai vechi, anglo-americanii au cedat în faţa dorinţelor sovietice şi pentru a
nu se compromite total în faţa românilor care-şi puneau mari speranţe în ei, au creat
iluzia unei îndreptări a situaţiei politice a României, printr-o falsă remaniere
guvemamentalll, care nu schimba practic nimic. De altfel, atât în timpul „grevei
regale", cât şi după aceea, procesul de sovietizare a României va continua într-un ritm
alert, până în anii '60, când datorita noului context internaţional creat prin moartea lui
Stalin se va trece la un timid proces de destalinizare a ţării.

'•Ibidem.
" Ibidem, fila 26.
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Propaganda de i!olare a Iugoslaviei titoiste a antrenat pe lângă Uniunea
Sovietică şi celelalte sta e comuniste din estul Europei, într-o măsură mai mare sau
mai mică. Rolul pe care Stalin îl atribuia României era unul important. Acesta era
consecinţa mai multor t ctori. Poziţia geografică a României este unul din factori,
graniţa dintre celor dou state era de circa 250 kilometri. România era socotită,
datorită acestei graniţe, 01bază de pornire împotriva „trădătorului Tito".
Situaţia din cond~cerea Partidului Muncitoresc Român este un al doilea factor
ca importanţă în decizia rytoscovei. În conducerea Biroului Politic al P.M.R. existau
mai multe grupuri rivalei ce încercau să obţină acceptul lui Stalin de a elimina
contracandidatele. Încă di~ ultimii ani ai războiului în România se cristalizase grupul
comuniştilor autohtoni, c~nduşi de Gheorghe Gheorghiu-Dej, ce controla Comitetul
Central şi grupul moscovit venit odată cu Armata Roşie şi impus de Stalin în punctele
cheie ale aparatului politic . grup ce avea ca reprezentanţi pe Ana Pauker, ministrul de
Externe şi Teohari George cu, ministru Afacerilor Interne. Mizând pe rivalitatea tacită
a celor două grupuri Stalitj a impus României să adopte o atitudine dură împotriva lui
Tito. Situaţia internă din cpnducerea Partidului Muncitoresc Român era o oportunitate
excelentă pentru planurile\ sovietice. De frica eliminării fizice liderii comunişti de la
Bucureşti au acţionat pe li~ia dictată de Stalin.
Mărturiile unor participanţi la evenimente, nesusţinute prin documente 1,
afinnă că Stalin era infon$t că Gheorghiu-Dej nu este de acord cu Rezoluţia Biroului
Infonnativ, şi drept pedeată l-a pus să citească raportul de „condamnare" a politicii
Partidului Comunist Iugos v. Meritul lui Gheorghiu-Dej a fost că şi-a cerut iertare în
faţa lui Tito explicându-i a itudinea sa ca fiind rezultatul presiunilor exercitate de Stalin
asupra Comitetului Central !al P.M.R„
Situaţia creată o 'ată cu condamnarea conducerii de la Belgrad şi izolarea
lugoslaviei, i-a oferit lui heorghiu-Dej şansa de a-şi elimina adversarii din fruntea
partidului, aceştia fiind a uzaţi de troţkism şi deviaţionism de dreapta. Astfel lui
Teohari Georgescu, fost m nistru .al Afacerilor Interne i s-a imputat deviaţionismul de
tip troţkist-titoist, iar în c petele de acuzare din procesul Pătrăşcanu, s-a insistat pe
colaborarea acestuia cu a enţii capitalişti, la fel cu proceda în Iugoslavia şi Tito.
Totodată a fost ocazia p;rfectă pentru. liderii comunişti de a începe colectivizarea
1

1

Centrul de Cercetare şi PAstrare Arhivelor Militare Istorice „General Radu Rosetti" Piteşti.
Neagu Cosma, Cupola Securităţ i văzută din interior, Editura Globus, Bucureşti, f. a., p. 89.
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forţată, sârbii din Banatul românesc căzând victime acestui act. Aceştia se constituiau
în comunităţi agricole puternice şi era greu de crezut că vor adopta sistemul
cooperatist.
Încă din anii celui de-al doilea război mondial la recomandarea autorităţilor
sovietice au fost reluate relaţiile cu Iugoslavia şi în special cu Comitetul de Eliberare a
lugoslaviei condus de Tito. Actul de la 23 august 1944 a oferit armatei iugoslave
posibilitatea de a se regrupa pe teritoriul României. În septembrie aceluiaşi an Tito se
afla la Craiova, organizându-şi forţele în vederea eliberări Iugoslaviei de trupele
germane. Contactele avute cu comandanţii militari sovietici l-au determinat să
grăbească acţiunea de despresurare a Belgradului, fiind conştient de pericolul ce se
prefigura dacă trupele sovietice ar ajuns primele în Capitată;
Armata mareşalului Tito a beneficiat de aportul voluntarilor români de origine
sârbă. Aceştia erau mândri de faptul că pot lupta alături d~ marele erou. Reîntorşi în
ţară au reprezentat motorul cea a permis reluarea relaţiilor:româno-iugoslave. În toată
societatea românească acţiunea de eliberare a lugoslaviei d~ către Tito a fost privită cu
simpatie, iar în rândul sârbilor din Banat sentimentul paniugoslav s-a dezvoltat,
mergând până la acţiuni antiromâneşti.
~
Voluntarii români din annata lui Tito au fost beneficiarii unei legislaţii
speciale. Stagiul petrecut în armata iugoslavă a fost recunoscut şi au beneficiat de
dreptul de împroprietărire a veteranilor de război 2 . Totodată prin legea 547 din 12 iulie
1945 a fost reglementată problema privind stagiul militar, perioada petrecută în armata
iugoslavă fiind recunoscută ca parte din obligaţiile militare faţă de statul român. Prin
înscrierea masivă a acestora în Partidul Comunist Român au avut acces la funcţii de
conducere din administraţia locală.
După modelul sovietic a luat fiinţă Ia Timişoara Asociaţia RomâniaIugoslavia şi Editura „Cartea iugoslavă". Totodată s-au înfiinţat ziare în limba sârbă
pentru comunitatea din Banat.
Organizarea „lagărului ţărilor democratice" a sp6rit contactele bilaterale.
Crearea Biroului Informativ al partidelor comuniste, ca o~gan de informare asupra
situaţiei din ţările în care comuniştii erau la putere, a crescut prestigiul Partidului
Comunist Iugoslav. Astfel sediul Biroului Informativ şi al ziarului editat de acest
organism a fost stabilit la Belgrad. Revista editată de Birou, a fost intitulată în mod
sugestiv, la propunerea sovietică, „Pentru pace durabilă şi democraţie populară" şi avea
în conducerea redacţiei „tovarăşi ruşi şi iugoslavi" 3 .
Conflictul ideologic între Belgrad şi Moscova are multiple şi variate cauze,
acestea cristalizându-se în jurul a două aspecte:
I. Influenţa crescută a lui Tito în mişcarea comunistă internaţională punea în·
discuţie rolul politic dominant al Moscovei.
2. Amestecul insistent şi din ce în ce mai brutal a: Uniunii Sovietice în viaţa
internă a lugoslaviei a fost stopată dur şi categoric de liderii comunişti din Belgrad.
Aliniindu-se la politica trasată de Stalin, România comunistă şi-a luat în serios
rolul încercând să se facă utilă în ochii liderului de la Kremlin:

2
Arhivele Militare Române (se va prescurta A.M.R.), fond Direc\ia Justi\iei fyiilitare, d. 2687, f. 5 şi 87.
·'Arhivele Na1ionale Istorice Centrale (se va prcscurtaA N. I. C.), fond Relaţii Externe, d. 2111947, f. I.
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În mai 1948 echipa de volei a armatei a efectuat un turneu în Iugoslavia. Din
darea de seamă al ofiţerului politic al echipei A. S. Armata, înaintată Direcţiei Politice
sunt surprinse în mod obiective aspecte din viaţa cotidiană a lugoslaviei şi în special a
4
Belgradului • Din informaţiile furnizate se observă că opinia publică iugoslavă nu era
infonnată de schimbul de scrisori dintre Belgrad şi Moscova, Tito considerând acuzele
aduse de conducerea sovietică ca un simplu reproş ce poate fi soluţionat la nivel înalt.
Căpitanul Dulămiţă Ioan, ofiţerul cu pregătirea politică a echipelor armatei surprinde în
documentul unnător aspecte din societatea iugoslavă: „Dare de Seamă asupra
observaţiunilor din Iugoslavia cu ocazia turneului de volley-ball A. S. Armata.
De la data de Vineri 14 mai a. c. până Vineri 21 mai a. c. cât am stat împreună
cu echipa în Iugoslavia am făcut următoarele constatări:
1. Politice. R. F. P. Iugoslavă păşeşte hotărât pe drumul democraţiilor populare
spre socialism: În toate ocaziunile cetăţenii, indiferent dacă erau civili sau militari,
vorbeau cu însufleţire despre noua politică a ţării lor, accentuând prietenia cu popoarele
iubitoare de pace în frunte cu U. R. S. S.
Pentru popoarele lugoslaviei, Tito este omul cel mai iubit şi am auzit cetăţeni
spunând: „Când spunem Tito simţim Patria şi când spunem Patria îl simţim pe Tito".
În ceea ce priveşte situaţia din tara noastră ei au suficiente cunoştinţe despre mersul
evenimentelor şi despre realizările regimului de democraţie populară. Locuitorii
vorbesc cu deosebită plăcere despre încheierea tratatului de prietenie şi asistenţă
mutuală între popoarele noastre şi despre modul cum a fost primit Mareşalul Tito în
·
România.
Despre Armata Română Democratică, militarii şi civilii au cunoştinţe că este o
armată nouă, educată în spirit democratic şi privesc cu deosebită simpatie apariţia
militarilor români în mijlocul lor.(„ .)"
Raportul are referiri destul de precise la situaţia economiei iugoslave,
subliniind lipsurile şi starea de înapoiere a vecinilor de la sud-vest de Dunăre. În
perioada războiului Belgradul a fost aproape distrus de bombardamentele aviaţiei
germane. Printr-un program naţional, bazat în special pe brigăzi de voluntari, a început
construcţia „Oraşului Copiilor" la marginea Belgradului. Acest proiect este mândria
populaţiei iugoslave 5".
Punctul 4 al raportului se referă la situaţia armatei iugoslave. Sunt remarcate
lipsurile din dotarea unităţilor militare.
„(„.) Mijloacele de educaţie sunt: ziarul „Armata Populară" care apare de
două ori pe săptămână şi revista ilustrată „Frontul". Armata Iugoslavă nu are o
tipografie proprie. Am dus redacţiei „Armata Populară", Conform ordinelor Direcţiei
Politice, câteva exemplare din ziarul „Glasul Armatei". Au rămas impresionaţi de
conţinutul şi forma ziarului şi de faptul că armata R.P.R. mai are şi ziarele regiunilor,
ale armelor şi revista ,,Annata".
(„ .) Armata Iugoslavă nu este echipată cu haine noi ca armata R. P. R.
Echipamentul ei este vechi şi uzat. Începând de la I mai a.c. functionarii civili ai
armatei poartă uniformă militară fără epoleţi. "'
Armata R. F. P. I. îşi pregăteşte cadre la Moscova şi Leningrad.
•Ibidem, d. 1453, f. 9-11.
s Ibidem, f. 10.
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Se acordă o deosebită atenţie sportului în armată: ( ... ) Propuneri: Pentru a
satisface dorinta ofiţerilor din redacţia ziarului „Armata Populară" propun să se trimită
prin Ambasada Iugoslavă ziarele şi revistele Armatei R.P.R. pentru Redacţia ziarului
„Armata Populară" şi „Casa Centrală a Armatei Iugoslave"; Pentru a se satisface
dorinţa jucătorilor echipei „Partizan" propun ca să fie invit~tă, echipa de volley-ball a
acestui club, la noi în ţară, după terminarea campionatului naţional" 6 •
Documentul prezentat reflectă o situaţie generală a ţărilor aflate în „sfera de
influenţă" a Moscovei, copierea în societate a modelului sovietic şi formarea aparatului
de stat prin şcolarizarea cadrelor în Uniunea Sovietică. Starea de spirit a cadrelor şi a
trupei faţă de tratatele de asistenţă mutuală semnate de RoQJânia a fost subiectul unui
chestionar, realizat în 1948, de către Direcţia Politică a Armatei. Rezultatele au fost
raportate şi centralizate de Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. Concluzia
acestui chestionar este prezentată în adresa următoare': „În urma realizării unor
chestionare referitoare la starea de spirit în armată s-a constalat cil militarii, şi în special
ofiţerii, au o părere foarte bună despre semnarea tratatului de asistenţă mutuală cu R. F.
P. Iugoslavă. Tratatul cu U. R. S. S. a dat un sentiment de siguranţă, dar a creat şi
oarecare îngrijorare văzând în acesta atragerea României într-un eventual conflict intre
cele două mari puteri".
Se observă o maturizare a corpului ofiţeresc român conştient de iminenta
angrenare a armatei naţionale într-un posibil conflict S. U. A. - U. R. S. S„ Apropierea
lui Tito de ţările de pe cele două maluri ale Atlanticului de Nord a servit principala
armă politrucilor români în munca de „demascare a călăului". Prietenia cu Iugoslavia a
creat adesea sentimente de exaltare în rândul armatei, sentimente care vor fi cu greu
modelate în cursul anilor următori. Munca de „demascare" a lui Tito se preconiza a fi o
misiune foarte grea şi urma să facă multe victime în rândurile celor care nu numai că
refuzau să înţeleagă justeţea hotărârii Biroului Politic al Partidelor Comuniste, dar au
desfăşurat acţiuni de sabotaj.
Campania antititoistă declanşată de Stalin s-a desfăşurat pe mai multe planuri.
Deoarece o posibilă suprimare fizică a liderului de la Belgra4 avea puţine şanse de a se
materializa, - Tito învăţase de la inamicul său toate metodele de protecţie- iar Stalin
nu-şi asuma riscu I să-l transforme pe Tito într-un martir. În situaţia dată Stalin a decis
să-l discrediteze în faţa opiniei publice din Iugoslavia şi din ţările satelite Uniunii
Sovietice. Astfel s-a orientat către vechii membri ai Partidului Comunist Iugoslav
pentru ai determina să declanşeze o revoltă interne în ccţdrul partidului ce l-ar fi
debarcat pe Tito de la conducere. Reacţia promptă a acestuia, materializată printr-un
val de teroare declanşat împotriva opozanţilor, a declanşat un fenomen amplu de exil
politic. Aceştia au fost folosiţi de Stalin în încercarea de al debarca pe Tito. În vederile
lui Stalin pe lângă vechii comunişti, din perioada Cominternului, au intrat nemulţumiţii
regimului dar şi foarte mulţi oportunişti. Ei se constituiau într-o masă docilă dar fără
forţa necesară în al debarca pe „trădător".
Gruparea prosovietică din conducerea Partidului Co,munist Iugoslav era foarte
puternică. ConvinŞi că socialismul se poate realiza doar cu ajutorul Uniunii Sovietice
i-a determinat să „demaşte" alunecarea Biroului Politic spre , 1 deviaţionism şi troţkism".
"Ibidem, r. 11.
1
Ibidem, d. 1717, f. 9.
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Ca vechi spioni în slujba Moscovei la declanşarea conflictului au acţionat în folosul şi
sub acoperirea comunismului internaţional. În exilul lor ei se călăuzea de „lumina de
la Moscova". Majoritatea emigranţilor iugoslavi aveau halte mai scurte sau mai
îndelungate în ţările vecine lugoslaviei. În România refugiaţii politici iugoslavi au
apărut la sfârşitul anului 1948. Ei erau preluaţi de Securitate, unde erau anchetaţi,
verificaţi şi cazaţi. Emigranţii au fost folosiţi în furnizarea de informaţii referitoare Ia
„reţelele" de sabotori şi spioni titoişti. Astfel într-un material pus la dispoziţia
Comitetului Central al P. M. R., intitulat sugestiv „Sinteză a problemei iugoslave" 8
emigrantul politic Paulevici Slobodan, fost ofiţer în U. O. B. (Securitatea iugoslavă),
declara că acţiunile de informare şi spionaj au început în 1945 şi se desfăşurau prin
intermediul etnicilor sârbi din România9. Acesta informa că locuitorii din localităţile de
graniţă erau racolaţi ca informatori ai serviciilor de spionaj iugoslave cu ocazia
tranzitului transfrontalier determinat de muncile agricole. Mulţi dintre ei au fumizat
informaţii cu catacter militar şi economic.
Agenţii iugoslavi aveau misiuni de organizare a agitaţilor antiromâneşti în
Banat. Alte focare ale propagandei titoiste în România erau Ambasada R. F. P.
Iugoslave şi A. P. F. (Administraţia Porţilor de Fier). Prima edita un „Buletin de
Presă", folosit în opinia autorului Sintezei, pentru a „transmite propagandă mincinoasă
atât în Bucureşti cât şi în teritoriu" 10 . Frontul Popular Iugoslav din Bucureşti, (F. P. I)
organizaţie afiliată Biroului Informativ, a fost obiectul de acţiune al agenţilor din
Ambasada lugoslaviei. Aceştia încercau să-i convingă, oferind adesea avantaje
materiale. Să rămână de partea lui Tito. Secretarul organizaţiei F. P. I. Latici Bosco,
funcţionar în cadrul Ambasadei Iugoslave, făcea presiuni asupra celor 162 membrii ai
organizaţiei pentru a se implica în difuzarea ziarelor şi revistelor venite de Ia Belgrad".
De ziua lui Tito, (n. n. - în 1949), au participat la festivit!ţile organizate de
Ambasadă 150 persoane. Printre aceştia se infiltraseră agenţi ai Securităţii, preocupaţi
de a identifica spionii titoişti. În urma acţiunilor organizate de Ministerul Afacerilor
Interne al R. P. România au fost descoperiţi ca spioni Saier Stanco, Otasevici Svetovar,
Bosneak Milan, Branco Trculici 12 . Din declaraţiile emigranţilor iugoslavi, surprinse în
documentul amintit, autorităţilor române li s-a confirmat informaţia ca armata
Iugoslavă este pe picior de război încă din septembrie 1948, totodată executându-se
11
lucrări de fortificaţi, comasând trupe dotate cu rachete şi mitraliere Ia graniţa comună .
Autorul Sintezei concluziona şi recomanda forului superior al Partidului
Muncitoresc Român următoarele 14 : „Concluzii: ( ... ) 2. Ambasada iugoslavă este un
centru troţchist de dirijare a activităţilor dăunătoare regimului nostru; 3. Între
emigranţii iugoslavi există elemente trădătoare ale cauzei socialismului, agenţi ai lui
Tito; 4. Clica troţchistă a lui Tito dispune şi în prezent de agenturi pe teritoriul nostru,
" Corneliu Ciucanu, Daniel Onişor, Deteriorarea raporturilor româno-iugoslave. Un raport al Serviciilor
romdneşti din 25 iunie 1949, Jn Omagiu istoricului Dan Berindei, coord. Horia Dumitrescu, Editura
D.M. Press, FocşBlli, 200 I, passim.
''Ibidem, p. 538.
111
Ibidem, p. 541.
11
Ibidem, p. 542.
12
Ibidem, p. 543.
IJ Ibidem, p. 545.
"Ibidem, p. 547- 548.
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mai ales în mijlocul populaţiei sârbeşti din Banat, deşi o parte dintre acestea au fost
descoperite; 5. A. P. F. din Orşova constituie un important centru troţchist titoist.
Propuneri: I. Să se ducă o temeinică muncă de lămurire în rândul populaţiei sârbeşti,
întrebuinţând, eventual, şi pe emigranţii iugoslavi cinstiţi, în această activitate; 2. Să se
studieze posib"ilitatea expulzării din ţară a elementelor duşmănoase de la A P. F. şi a
câtorva membrii ai Ambasadei Iugoslave".
Organizarea în România a unui centru al emigranţilor politici iugoslavi s-a
dovedit o problemă stringentă şi de maximă importanţă - Comuniştii iugoslavi
„democraţi" trebuiau să beneficieze de asistenţ! materială şi de sprijin ideologic din
partea P. M. R. Această problemă a fost dezbătută la cel mai înalt nivel Biroul Politic al
Partidului recomandând Marii Adunări Naţionale elaborarea unei legi în acest sens.
Crucea Roşie din România s-a ocupat de problemele emigranţilor în perioada
1
noiembrie 1948- aprilie 1949 '.
În 15 aprilie 1949 Marea Adunare Naţională a emis Decretul numărul 161 prin
care se legifera sprijinul României pentru victimele regimului condus de „călăul
Tito" 16 •
„Prezidiul Marii Adunări Naţionale a R. P. R.
Decretul nr. 116
Art. I R. P. R. acordă drept de refugiu cetăţenilor R. F. P. Iugoslave urmăriţi
pentru activitatea lor democratică; Art. li. Cetăţenii iugoslavi refugiaţi pe teritoriul
României vor putea dobândi cetăţenia română fără stagiu, conform art. 11, aliniatul 3,
punctul 4 din Decretul nr. 125 pentru cetăţenia română, din 7 iulie 1948; Art. III
Cetătenii iugoslavi refugiaţi, militari activi, care vor dobândi cetăţenia română, vor
putea fi primiţi în cadrul activ sau de rezervă al armatei R. P. R., cu gradul pe care l-au
avut în armata iugoslavă; Art. IV. Cetăţenii iugoslavi refugiaţi vor putea fi admişi în
~colile de orice grad, potrivit normelor care vor fi stabilite de către Ministerul
lnvăţământului Public, cu derogare de la regimul special al echivalării diplomelor sau
certificatelor de studii obţinute în străinii.tete; Art. V. Cetăţenii iugoslavi refugiaţi vor fi
încadraţi în locurile disponibile din întreprinderi şi instituţii prin derogare de la
articolul 4, litera a), al Decretului nr. 29 pentru reglementarea drepturilor şi
îndatoririlor salariaţilor administrativi şi personalului tehnic de conducere din instituţii
şi întreprinderi de stal şi cooperative de orice fel, din 19 ianuarie 1949.( ... )
semnat C.I. Parhon
ministrul Justiţiei
Al. Bunaciu

semnat M.F. Ionescu
ministrul Finanţelor
V. Luca".

Decretul prezentat avea un putemic substrat politic. Noii cetăţeni români vor
intra în Partidul Muncitoresc Român şi vor fi folosiţi de partid. Prezenta ofiţerilor şi
subofiţerilor iugoslavi în rândurile armatei române ere d.eterminată de necesitatea
obţinerii de informaţii privind organizarea armatei iugoslave şi a sistemului defensiv.

"A N.1.C., fond C. Cal P. C. R. Relaţii Externe, d. 11/1949, f 56 şi fond Cancelarie, d. 26/1948, f 11.
u. A.M.R. Fond 3227. d. 2034, f. I 04y
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posttitoistă.

Importanţa lor creştea cu atât mai mult cu cât Stalin hotărâse invadarea lugoslaviei

17

•

Secretariatului C.C. al P.M.R. din 18 aprilie 1949 a luat fiinţă
Organizaţia Emigranţilor Politici Democraţi din România 18 .
„Secretariatul C. C. al Partidului hotărăşte:
I. Este de acord cu cererea tovilor iugoslavi emigranţi în R.P.R., de a se crea o
organizaţie a emigranţilor comunişti iugoslavi din R.P.R.; 2. Este de acord cu cererea
tovilor iugoslavi emigranţi în R.P.R., cerere exprimată în scrisoarea sub semnătura tov.
Duşco Novacov, de a se edita un ziar emigranţilor politici iugoslavi din R. P. R.; 3.
Confirmă ca redactor- şef pe tovarăşul Duşco Novacov. Se exprimă pentru acordarea
unui larg ajutor tovarăşului Novacov în formarea unui colectiv de redacţie care va fi
ulterior confirmat de Secretariat; 4. Numeşte pe tovarăşul Jifcovici din Secţiunea
Externă (sectorul iugoslav) al C. C. ca locţiitor al tov. Novacov; 5. După formarea
redacţiei, în înţelegere cu tovii iugoslavi, se va putea acorda ajutoare şi în alţi oameni
din P. M. R. şi îndeosebi se recomandă tovarăşa Olga Deutsch. Tov. Deutsch, în
interesul muncii, să-şi schimbe numele; 6. Titlul ziarului să fie: „Sub steagul
internaţionalismului"; 7. Obligă Editura de Partid prin tov. Pandele de a asigura
redacţia ziarului cu mijloace de tipar şi hârtie; 8. Ziarul să apară de două ori pe lună,
primul număr să apară cel târziu la 15 mai; 9. Cu răspândirea pentru difuzarea ziarului
în Iugoslavia este însărcinat tov. Bandi Roman. Tovarăşul Chişinevschi este însarcinat
cu conducerea directă din partea C.C. al P.M.R. a acestei munci şi va: face rapoarte
informative periodice asupra mersului acestor activităţi şi va supune aprobării
Secretariatului un proiect de lege. 18 aprilie 1949".
Organizaţia Emigranţilor Politici Comunişti Iugoslavi (OEPCI) se va
confrunta în decursul activităţii sale cu lupte interne violente, ce au determinat lichidări
şi totodată este responsabilă de programul sârbilor din Banat 19 • Într-o notă scrisă se
Iosif Chişinevschi şi adresată Secretariatului se recomandă pentru funcţii de conducere
în cadrul celulei P.M.R. din OEPCI a lui Duşan Novacov şi Alexandru Opaco. De altfel
pe toată durata funcţionării organizaţiei Novacov s-a identificat în liderul sârbilor din
România.
„C.C. al P.M.R. consideră potrivită candidatura lui Duşan Novacov şi
Alexandru Opaco.
S-a făcut verificarea lor atât cât a fost posibil. Activitatea la emigraţie,
rezultatele sunt bune, de asemenea muncesc bine şi se bucură de autoritate.
Semnat Chişinevschi
Semnat A. Pauker
Semnat Gheorghiu-Dej" 20 •
Prin

hotărârea

Emigranţii comunişti

au ajuns în România în urma eşecurilor înregistrate în
întreprinse împotriva autorităţilor iugoslave. Din declaraţiile unor refugiaţi ei
priveau România ca o ţară de tranzit elitre Uniunea Sovietică. Totodată în aceste

acţiunile

17
Mircea Chiriţoiu, Cum s-a impus modelul sialinist, în „Document". nr. 2-3/1998, p. 66 şi ln „Dosarele
Istorici". nr 19.
11
A.N.1.C„ fond C. C. al P. C. R„ Cancelarie, d I 54/1949, f. 1.
IY A.N.1.C„ fond C. C. el P. C. R. Relaţii Externe, d. 11/1949, f. 42-43.
211
Ibidem, fond Cancelarie, d. 96/1950, f. 93.
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declaraţii sunt prezentate mijloacele de acţiune a „patrioţilor iugoslavi" împotriva lui
Tito şi implicarea reprezentantului Cehoslovaciei la Belgrad în desBşurarea
propagandei antititoiste.
„Activit~tea ilegală a grupului din Beciki Petrovaţ.
Grupul ilegal a fost înfiinţat la finele lunii martie 1949. Grupul a fost înfiinţat
de Andrei Kopciak din Beciki Petrovaţ care s-a aflat la_studii la Belgrad. Grupul a avut
ca sarcină să difuzeze materialul ilegal primit şi să trimită legăturilor superioare (din
Belgrad), material care demască pe titoişti.( ... ). Grupul a funcţionat până în 24 iunie
1949. Deoarece membrii grupului au fost compromişi ca aderenţi ai Rezoluţiei au fost
arestaţi. Până la I august 1949 am fost ascuns la Belgrad de familia Meisner. Împreună
cu tov. Andrei Kopciak am plecat cu vaporul în România. Cu ocazia plecării în R.P.R„
tov. Meisner ne-a spus că în România să anunţăm imediat organele Securitilţii, ca
Securitatea să informeze imediat pe tov. Chişinevschi şi că acesta va pregăti plecarea
noastră în R.P. Cehoslovacia. Sosind la Orşova am procedat confonn instrucţiunilor.
20.01.1950
Ion Gaşpar" 21

Declaraţia sa este complectată de Andrei Kopciak, acesta fiind de fapt
principalul element al grupului ilegal.
„Despre activitatea grupului ilegal de la Belgrad.
În februarie 1949 tov. Branislav Sirko. Student la filozofie, Ian Gajo, student
la Facultatea de Ştiinţe Naturale şi matematici şi Andrei Kopciak au înfiinţat un grup
ilegal cu scopul de a demasca clica lui Tito. ( ... )În martie 1949 grupul intră în legătură
cu ataşatul cultural al Ambasadei Cehoslovaciei la Belgrad, Jiri Meisner. Acesta a
furnizat materiale propagandistice, „Pentru pace trainică ... ", „Nova Borba", „Pentru
Iugoslavia socialistă", „Pravda" (organ al minorităţii iugoslave din R.P.R.) şi diferite
broşuri. Acest material a fost difuzat în facultăţi şi diferite I9curi publice. Totodată au
fost adunate materiale privind trădarea lui Tito.( ... ) Ian Gajo s-a opus înfiinţării unui
grup antititoist al slovacilor din Beciki Petrovaţ. Grupul a început să furnizeze
informaţii pentru presa şi radioul din străinătate.( ... ) În iunie 1949, după arestarea
grupului din Beciki Petrovaţ, am dizolvat grupul. lan Gajo a fost urmărit de U.D.B. şi
arestat. Ajunşi în R.P.R. am cerut trecerea în Cehoslovacia pentru a contribui mai bine
la propaganda antititoistă.
27.01.1950
Andrei Kopciak" 22

Cele două grupuri au atras membrii marcanţi ai comunităţilor de slovaci din
Voievodina şi din Belgrad. Aderarea la Rezoluţie s-a Bcut ca urmare a tendinţelor de
discriminare a slovacilor, aceştia neavând acces la funcţiile de conducere din Partid.
Totodată aderenţa în rândul studenţilor este rezultatul propagandei sovieţice privind
internaţionalismul proletar.
Un important element al propagandei antititoiste îl reprezenta postul de radio
„România Liberă". În colectivul redacţional au fost cooptaţii emigranţi iugoslavi ce se
bucurau de încrederea Partidului Muncitoresc Român. Materialele prezentate se
refereau în special la exterminarea interetnică la care au recurs trupele U.D.B.-ului
11
12

!bidl!m,d. 139/1950, f. 1·4.
!bidem, r. 10-11.
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împotriva albanezilor, românilor23 . Emigraţia iugoslavă a fost repartizată Secţiei
Externe a Comitetului Central al P.M.R„ constituindu-se un sector special. În 1950
existau rapoarte infonnative despre 248 membrii ai OEPCI. Au fost organizate cursuri
de învăţământ politic şi în special de istoria P.C.(B.) al U.R.S.S„ Din materialul trimis
spre informare consilierului sovietic au probleme de educaţie politică este ilustrat
nivelul slab de pregătire politică al cursanţilor24 .
Luptele interne din interiorul emigraţiei iugoslave se caracterizau prin
fracţionarism, polemică ideologică şi delaţionism. Notele informative trimise
Cancelariei P.M.R. abundă în acuzaţii împotriva unor membri importanţi ai emigraţiei
scopul lor fiind suprimarea fizică a adversarilor. Despre unii membrii importanţi ai
emigraţiei, Liuba Pavicevici, emigrat în România în decembrie 1949, 25 scria26 : „Despre
activitatea lui Bandi, Olga şi Jifcovici în colectivul emigraţiei din Bucureşti. Despre
Bandi: în decembrie 1948 - ianuarie 1949, când 13 membrii ai emigraţiei au studiat
Istoria P.C.(B.) al U.S. Bandi s-a arătat dezinteresat. În povestirile sale despre perioada
când a stat în Uniunea Sovietică, foloseşte cuvinte deBimatoare referitor la viaţa din
U.S. Acuzat că în cadrul organizaţiei are oameni care îl informează pe ascuns a replicat
că: „aceştia sunt comunişti adevăraţi iar ceilalţi nevertebrate".
Când în Uprava s-a discutat atitudinea lui Milanici şi Andreici, descoperiţi ca
spioni titoişti infiltraţi, a stat pasiv şi nu a reacţionat cum trebuia. În cadrul organizaţiei
îi plac luptele politice dintre membrii şi îi instigă pe tovarăşi. Nu a combătut cu energie
şi nu a salutat procesul desBşurat în Bulgaria împotriva spionilor titoişti Kostov- HagiPantzov. După 1 decembrie 1949 agenţii titoişti (oameni din colectiv), nu arată nici o
nervozitate când sunt în preajma lui Bandi.(„ .)" 27 .
În opinia autorului Bandi să Bcea vinovat de fracţionarism şi titoism nefiind
recomandat de rezultatele obţinute pentru a ocupa o funcţie importantă. Este clar că se
urmărea eliminarea unui adversar redutabil acestuia acuzele fiind numeroase. În cazul
Olgăi Deutsch, recomandată de C. C. pentru a ajuta desBşurarea activităţii din
organizaţie, pe lângă defectele personale, se încearcă avansarea ideii că este labilă
psihic, i se aduceau aceleaşi acuze ca şi lui Bandi Roman 28 : „A acţionat pentru
fracţionarea E. P. R. I., implicându-se în desBşurarea conflictelor; în redacţia ziarului
„Sub steagul internaţionalismului" a susţinut sistemul de lucru sectar (necolectiv),
alături de Novacov; textele pe care le trimite la emisiunile de radio în limba sârbă, din
Bucureşti, sunt strecurate greşeli politice cu caracter titoist (întâmplătoare sau
conştient); a creat alături de Novacov şi Dobrasinovici o facţiune ce duce o politică
dictatorială împotriva celorlalţi membrii ai redacţiei. („ .)". Jifcovici era acuzat de slabă
pregătire politică pentru funcţia de redactor-şef adjunct al ziarului . De asemenea, el:
„este un tip fracţionar, secretos şi-a Bcut un obicei din a pregăti materialele separat
excluzând ceilalţi membrii ai redacţiei.
28 iunie 1950
Liuba Pavicevici" 29
Oino Kosiev, Tilloişliifără mască, Editura Consiliului Central al Sindicatelor, 1953, passim.
A.N l.C, fond C. C. al P. C. R., Cancelarie, d. 125/1950, passim.
l! Ibidem, d. 182/1950, f. 11.
21
' Ibidem, d. 183/1950, f. 6-11.
17
Ibidem, f. ·6-9.
2
" Ibidem. F. I 0-11.
1
" Ibidem, f. 11.
u
l
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Din raportul informativ despre Pavicevici 30 descoperim că semnatarul
delaţiuni a sos ii în România cu primul val de refugiaţi politici iar în 15 decembrie I 949
a devenit ca mulţi alţi emigranţi politici iugoslavi, membru al P.M.R„ A fost căpitan în
armata iugoslavă. În cadrul redaciiei ziarului sârb este redactor responsabil cu
probleme de politică. Responsabilul de sector ce a întocmit rapoartele despre emigranţii
iugoslavi concluzionează despre el că: „atitudinea lui caracterizată de schimbarea de
opinie bruscă, dă de bănuit că ori suferă de o boală mintală ori că este în slujba
31
duşmanului" • În viziunea Partidului Liuba Pavicevici nu era un element de încredere,
declaraţia sa neavând urmări.
Beneficiind de art. IV din decretul nr. 116 membrii Emigranţilor Politici
Iugoslavi au beneficiat de şcolarizare din partea statului român. Prezenţa a numeroşi
membrii la „ Universitatea Ştefan Gheorghiu" avea ca scop pregătirea lor politică în
vederea ocupării unor funcţii de conducere în viitorul aparat politic al lugoslaviei.
Dintre aceşti caracterizări interesante au avut următorii: I. Droboslaviev Slavco: înscris
în P.M.R. în decembrie 1949. Îndeplinea funcţia de secretar al organizaţiei de bază a
Partidului din E. P. C. I.; 2. Coiovici Voioslav: din decembrie 1949 conduce munca de
agitaţie şi propagandă din organizaţie 12 ; 3. Rodiei Milorad: este revizor la revistă. Nu a
mărturisit că între 1945-1948 a fost colaborator al U. D. B.- ului 13 ; 4. Gruiei Constantin
este unul dintre redactorii serioşi ai revistei; 5. Panaiotovlci Mihai este redactor la
Radio „România Liberă" 34 ; 6. Opoievlici Alexandru: membru în organizaţia de bază, a
fost maior de aviatie în armata iugoslavă, fapt ce i-a oferit posibilitatea de a studia doi
ani la Moscova15 . lntr-o prezentare mai largă acesta este prezentat ca un om de bază al
Partidului ce a reuşit să reorganizeze emigraţia şi să elimine luptele fracţionare 36 ; 7.
Dobrasinovici Ivan este membru în consiliul de redacţie. În timpul luptelor din
organizaţie a dus o muncă neconvingătoare din punct de vedere politic. A colaborat cu
Ambasada Iugoslaviei la Bucureşti lucru pe care îl neagă37 ; s, Poznan Milan este un om
retras. A îndeplinit în cadrul emigraţiei diferite funcţii administrative, printre care şi de
casier, de care s-a achitat foarte bine38 ; 9. Un alt membru important şi de bază pentru
acţiunile P.M.R. era Duşco Novacov. Acesta s-a impus treptat ca lider al emigraţiei
politice iugoslave din România 19 .
Responsabila sectorului iugoslav, din Secţia Externe, Lidia Lăzărescu, informa
conducerea superioară a Partidului că până în iunie I 950 în cadrul Organizaţiei s-au
desftişurat 1upte fracţionare. Nu precizează măsurile care au fost luate pentru stoparea
acestora. Referindu-se la unii membrii ea remarcă că au existat voci care au dorit
mutarea organizaţiei în Uniunea Sovietică, punând semne de întrebare referitoare la
capacitatea R.P.R. de ai ajuta în munca lor. Totodată unii au avut o atitucline sfidătoare

"'Ibidem,
11
Ibidem.
'l Ibidem,
)) lb1d11111,
" Ibidem,
'' Ibidem,
"'Ibidem,
17
Ibidem,
;•Ibidem,
w Ibidem,

d. t 8211950. f. 11.

f. I -2.
f. 3.
f. 4.
f I O.
C 84-85.
r. 12.
f. 13.
f. 87.
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faţă

de P.M.R.. Trăsăturile psihice ale majorităţii sârbilor sunt aroganţa şi îngâmfarea.
. Ienţ1·40 .
u
ţ1
1
M . sunt fu arte v10
Este de remarcat că pentru Partidul Muncitoresc Român munca cu emigranţii
iugoslavi nu a fost uşoară, în mare parte şi datorită imixtiunilor consilierilor sovietici.
Nici pe plan propagandistic rezultatele nu au fost spectaculoase. Emigraţia a oferit
posibilitatea demarării colectivizării forţate a etnicilor sârbi din Banat şi eliminarea
liderilor spirituali ai Biserici Sârbe din Timişoara41 • Reorganizarea Organizaţiei, din
iunie 1950, cu scopul de a oferi mia multe informaţii cu caracter militar despre
Iugoslavia titoistă a avut de asemenea rezultate modeste.
Din 1950 Organizaţia a acceptat tutela P.M.R. manifestându-şi recunoştinţa
faţă de acesta cu prilejul ocaziilor avute. În nota nr. 570/492 din 1950 revoluţionarii
Iugoslavi Emigranţi în R.P.R. adresau conducerii partidului şi Guvernului felicitări cu
ocazia zilei de 23 august42 :
„Către Consiliul de Miniştri al R.P.R.
Adunaţi în şedinţă solemni! în cinstea zilei de 23 august noi emigranţii politici
iugoslavi în R.P.R., vă trimitem salutul nostru fierbinte şi vă felicităm pentru cea de-a
şasea aniversare a eliberării poporului român.
Suntem plini de recunoştinţă şi mulţumiri pentru posibilitatea ce ne-aţi acordat-o ca,
alături de poporul român, să contribuim la construcţia socialismului în R.P.R., în felul
acesta contribuind la lupta pentru pace, care se identifică cu lupta împotriva bandei de
trădători şi spioni Tito-Rancovici. ( ... )
Bucureşti 22 august 1950 Revoluţionari Iugoslavi Emigranţi Politici În România".
În mesajul trimis Comitetului Central al P.M.R. se afinna: „( ... ) în această
zi noi emigranţii politici iugoslavi refugiaţi în R.P.R., ne luăm angajamentul că
ne vom înarma cu ştiinţa atotbiruitoare a lui Marx, Engels, Lenin şi Stalin, că vom
intensifica lupta pentru crearea noului Partid Comunist Iugoslav („.), ca o condiţie de
bază pentru doborârea regimului uzurpatorilor tito-fascişti pentru eliberarea ţării
noastre şi pentru reîntoarcerea ei în lagărul unit al plicii şi al socialismului în frunte cu
Uniunea Sovietică.( ... )" 43 •
Activitatea emigraţiei iugoslave a fost întreruptă în 1954. Moartea lui Stalin şi
ineficienţa măsurilor antititoiste, la care s-au adăugat problemele de ordin financiar au
fost suficiente motive pentru conducerea P.M.R. A existat preocuparea pentru
conservarea acestor cadre ale opoziţiei iugoslave, pentru ale folosi şi cu alte ocazii. Prin
nota nr. 1634 din 18 decembrie 1954 Direcţia Treburilor C.C. al P.M.R. raporta
Secretariatului rezolvarea problemei iugoslave44 :
„În cursul lunii octombrie a.c., în urma reorganizării muncii emigraţ1e1
iugoslave, a suspendării ziarului „Sub steagul internaţionalismului" şi a clubului
emigranţilor, sectorul care s-a ocupat de îndrumarea şi controlul acestor probleme a
fost reorganizat primind alte însărcinări. Emigranţii care au rămas disponibili în urma
suspendării ziarului au fost repartizaţi în alte munci. Însă o serie de probleme au
măreaţă

'"Ibidem, pessim.
"Corneliu Ciucenu, Daniel Onişor, op. cil., pessim.
2
' Ibidem, d. 174/1950, f. I.
''Ibidem, f. 2.
u Ibidem, d. 90/1953, f 20.
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necesitat preocuparea continuă a unui organ, cum ar fi cazuri de boală, pensie,
încadrare în învăţământ, asigurarea cu muncă şi locuinţă a celor care continuă să vină
din Iugoslavia sau sunt eliberaţi din închisori. Cu această muncă începând din luna
octombrie se ocupă Crucea Roşie".
Nota are rezoluţia lui Gheorghe Apostol, prin care se clasează favorabil
această problemă.

Emigraţia iugoslavă pe lângă latura umanitară a problemei, a avut şi o latură
exclusiv politică. Situaţia internaţională, raporturile romând-sovietice, au transformat
această problemă într-un act de siguranţă naţionalâ. Fonduri imense, facilităţi şi
gratuitâţi au fost puse la dispoziţia tovarăşilor iugoslavi, oarrlenii pe care Stalin se baza
că va aduce Iugoslavia înapoi în lagăr.
Complexitatea situaţiei generată de conflictul din „lagârul comunist" este
determinată de decizia Statelor Unite ale Americii şi a Marii Britanii de a sprijini
Iugoslavia şi de a o proteja împotriva unei agresiuni venite !dinspre statele comuniste.
Pentru România graniţa cu Iugoslavia devenea un obiectiv de importanţă deosebitâ,
fiind identificat ca primul bastion de apărare împotriva agresiunii capitaliste.

REVOLUTIONARY'S YUGOSLAV, ANTjTITOIST
FROM ROMANIAN PEOPLE'S REPUBLIC
Abstract
ldeological and politica) conflict between Stalin an~ Tito has represented the
first division produced in the "camp" of communist's couiltry. Ex.tremely active, but
not enough efticient, advocates from Yugoslavia of foternational communism
promoted by U.R.S.S„ they were complied clour Tito's reactlon to emigrate.
ln Romanian, it was set up, in 1949, the Association of Yugoslav politica!
revolutions from Romanian controlled by Central Comrnittee of Romanian Labor
Party, the association will make up in the center of antititoiste's activity developed by
Romanian's authority.
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SENTINŢA

NR. 11 DIN 12 FEBRUARIE 1962 A TRIBUNALULUI
MILITAR DE REGIUNE BUCUREŞTI - ÎN DEPLASARE ÎN
GARNIZOANA PITEŞT I
VASILE NOVAC•
„Tribunalul Militar de Regine

Militară Bucureşti,

Colegiu l de Fond compus

din:
Preşedinte

- locotenent colonel de justiţie Bi·anovici Ion
- maior de justiţie Munteanu Fănică
Asesori populari
- maior Brat Iosif
- maior Chivu Nicolae
'Procuror militar
- maior de justiţie Molea Marian
Secretar de şedinţă - Cârstea Marin", în şedinţa din 12 februarie 1962, judecă
şi condamnă, cu unanimitate de voturi, pe următorii inculpaţi: Arsenescu I. Gheorghe,
Bivol Nicolae, Poştoacă Ion, Buduluca Gheorghe, Buduluca Maria, Poşto acă N.
Apostol, Poştoacă Floarea şi Po ş toacă Elisabeta. Judecă şi absolvă de pedeapsă pe
Alexiu N. Petre, fiindcă a mai fost judecat şi absolvit pentru acele_aş i acuzaţii, pe
Catrinu Daniel şi pe Sulca Ioan.
În ziua de 13 decembrie 1963, a fost graţiat de
„restul pedepsei ce mai avea de executat Po ştoacă Nic.
Apostol", iar la 24 iulie 1964 Poştoacă Ion şi Alexiu
Petre. La 9 aprilie 1964, Consiliul de Stat graţ i ază şi
pe : Poştoacă Elisabeta, pe Buduluca Gheorghe, ·pe
Buduluca Maria, pe Poştoacă Floarea şi pe Bivol Ion
Nicolae de restul pedepsei 1•
Arsenescu I. Gheorghe este condamnat la
moarte, confiscarea averii şi plata a 1500 de lei
cheltuieli de judecată; Bivol Nicolae, la 10 ani tem niţă
grea, cinci ani degradare civică, confiscarea averii şi
1OOO de lei cheltuieli de judecată; Poştoacă Ion, la 15
ani muncă si ln ică, şapte ani degradare civică ,
confiscarea totală a averii şi 1200 de lei cheltuieli de
judecată; Buduluca Gheorghe, la 15 ani temniţă grea,
Judecător

' Muzeul Judeţean Argeş .
1

Arhiva Ministerului

Apărării Naţtonale ,

fond Tribunalu/ Mi/ilar de Regiime

I, Sentinţa nr. 11 , p. 1, ş i 41-43.
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şapte

ani degradare civică, confiscarea totală a averii şi 1200 lei cheltuieli de judecată;
Buduluca Maria, la I O ani muncă silnică, cinci ani degradare civică, confiscarea totală a
averii şi 1000 lei cheltuieli de judecată; Poştoacă N. Apostol, la cinci ani temniţă grea,
trei ani degradare civică, confiscarea totală a averii şi 500 de lei cheltuieli de judecată;
Poştoacă Floarea, la 12 ani muncă silnică, şase ani degradare civică, confiscarea totală
a averii şi 500 de lei cheltuieli de judecată; Poştoacă Elisabeta, la cinci ani muncă
silnică, trei ani degradare civică, confiscarea totală a averii şi 500 de lei cheltuieli de
2
judecată •
Despre Arsenescu I. Gheorghe, se consemna că s-a născut, în Câmpulung, la
31 mai 1907, din părinţii: Ion şi Elena, că locuia pe strada Târgoviştii nr. 28, că era
divorţat, că avusese gradul de colonel şi că absolvise Şcoala Superioară de Război 3 .
Sentinţa arată că Arsenescu Gheorghe a fost arestat, în ianuarie-februarie
1960, de către organele Securităţii, imputându-i-se că a fost membru P. N. L. Tătărescu
şi că, în 1948, fugar fiind, a iniţiat o bandă teroristă. Conform aceleiaşi sentinţe:
,,În primăvara şi vara anului 1948, ca urmare a propagandei instigatoare, duse
de cercurile reacţionare din ţară şi peste hotare, unele elemente duşmănoase ca:
legionari, ofiţeri deblocaţi, chiaburi, foşti moşieri sau industriaşi, foşti membrii ai
partidelor „istorice", au început să se organizeze în bande teroriste, în nordul fostelor
judeţe Argeş şi Muscel, pentru a desflişura activitate contrarevoluţionară împotriva
regimului democrat popular din R. P. R.
Astfel, în cursul anului 1948, din iniţiativa şi sub conducerea legionarului
Apostol Dumitru, mai mulţi legionari s-au constituit într-o bandă teroristă în nordul
regiunii Argeş. În acelaşi timp, în fostul judeţ Muscel, din iniţiativa inculpatului
Arsenescu Gheorghe, o serie de elemente duşmănoase, printre care: Hachentzelner
Gheorghe, Săndescu Vasile, Banu Constantin, Suicescu Victor, toţi legionari,
Purnichescu Ion, Pumichescu Gheorghe, Vasilescu lon 1 Vasilescu Sever, foşti
industriaşi şi membrii P. N. L„ Enescu Nicolae şi Constantinescu Ion, foşti moşieri şi
deputaţi„. P. N. L. s-au constituit într-o altă bandă teroristă, Gare a întreţinut legături pe
linia activităţii criminale, cu banda condusă de Apostol Dumitru, până în 1949, când
aceasta a fost depistată de către organele de stat" 4 •
La st!rşitul anului 1948, au fost arestaţi câţiva membrii ai grupării lui
Arsenescu. Colonelul a plecat la Bucureşti, stabilind legături cu Niţu Nicolae, fost
industriaş, membru P. N- Ţ, cu Dumitrescu Ion, fost moşier şl membru P. N. L., Andrei
Gheorghe, fost industriaş legionar, cu Vişoianu Iosif, paraşutat clandestin în ţară şi
„Arnăuţoiu Toma, fost chiabur şi ofiţer în armata burghezo-11'1.oşierească, s-au constituit
într-o a doua bandă teroristă" 5 .
După câteva şedinţe conspirative, în care s-au discutat măsuri de organizare,
s-a hotărît crearea unei organizaţii cu caracter militar, care unnărea „răsturnarea, prin
violenţă, a orânduirii sociale şi de stat, instaurată în ţara noastră.

1
Ibidem.
'Ibidem,
• Ibidem.
'Ibidem.

p. 41-43.
p. I.

p. 4-5
p. 5.
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urma să-şi desrnşoare activitatea, la început, în zona
din sectorul comunei Nucşoara, întrucât terenul le oferea multe posibilităţi de
acţiune şi ascundere„.
Pentru realizarea scopului propus, inculpatul Arsenescu Gheorghe şi Arnăuţoiu Toma
(condamnat), în luna martie 1949, s-au deplasat în comuna Nucşoara, stabilind· legături
subversive, cu o serie de legionari, P.N.Ţ.-işti şi P. N. L-işti, fugari, urmăriti de către
organele de stat, printre care: Arnăuţoiu Ion, chiabur, fost şef de sector P. N. L.. Drăgoi
Ion, legionar, Arnăutoiu Petre, legionar, Marinescu Virgil, P. N- Ţ-ist, Chirca Ion, autor
al unei crime săvârşite în 1946, Popoescu Constantin, P. N. L-ist, fugar, urmărit pentru
activitate de sabotaj, Jubleanu Titus, Milea Beniuc şi alţii, toţi în prezent condamnaţi.
Punând în practică planurile lor criminale, inculpatul Arsenescu Gheorghe,
împreună cu ceilalţi membrii ai bandei şi-au procurat arme, muniţii şi alimente de la
mai mulţi favorizatori, au constituit ascunzători în munţi, unde au stat fugari, au depus
jurământ de. credinţă, au săvârşit acte de teroare şi jafuri împotriva unităţilor economice
şi a gospodăriilor cetăţenilor, tâlhării şi asasinate, hotărînd, totodată, ca în cazul
dezlănţuirii unui război din partea cercurilor imperialiste, să sprijine forţele
intervenţioniste, prin acţiuni violente împotriva organelor de partid şi de stat" 6 .
Colonelul Arsenescu şi colaboratorii săi mai sunt acuzaţi de asasinarea bestială
a plutonierului Apăvăloaie Constantin şi a sergentului major Florea L., din partea
Securităţii, care au vrut să-i prindă, în vara anului 1949. Retraşi în munţi, Arsenescu i-a
felicitat pe autorii omorului, printr-un „ordin de zi", înălţându-i în grad. Mai sunt
acuzaţi de terorizarea unui grup de patru femei şi de jefuirea a I 00 de cetăţeni care
coborau din munţi, obligându-i să „strige lozinci contrarevoluţionare" 7 .
În vara anului 1949, Arsenescu Gheorghe a împărţit „banda" în două, pentru o
mai uşoară aprovizionare. Organele de securitate au încercat, de două ori, în cursul
lunii octombrie, să-l prindă pe colonelul Arsenescu. Scăpând, s-a refugiat „în
apropierea oraşului Câmpulung, unde a stat ascuns la diferite gazde, până în februarie
1960, când a fost descoperit şi arestat" 8 .
După retragerea sa, grupul condus de Chirca Ion a mai acţionat, până în
„noiembrie 1949, când a fost lichidat, iar celălalt grup condus de teroristul Arnăuţoiu
Toma, până în anul 1958, când de asemenea a fost lichidat, după ce a săvârşit o serie de
acte de teroare". Alte acuzaţii comune, puse în seama lui Arsenescu şi Amăuţoiu:
,,În anul 1949 şi vara anului 1950, membrii bandei teroriste, iniţiată şi condusă
de Arsenescu Gheorghe, iar din octombrie 1949 de către teroristul Arnăuţoiu Toma, au
împuşcat mortal pe numitul Banu Gheorghe, membru P. M. R., preşedintele
cooperativei din comuna Nucşoara şi, concomitent, a rănit grav pe Băncescu Ion,
salariat al acestei cooperative.
În august 1950, teroriştii din aceasta bandă au împuşcat pe locotenentul major
de miliţie Ghiţă Alexandru şi pe caporalul de miliţie Bălciu Ion, care acţionau în
vederea prinderea membrilor bandei.
muntoasă

1
'

Ibidem. p S-6
lb1de111, p. 6.
"Ibidem. p. 7.
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În septembrie J 950, banda teroristă „Arsenescu-Arnăuţoiu" au atacat în munţi un grup
de cinci turişti, pe care i-au împuşcat mortal" 9 • Turiştii, de fapt, erau securişti care i-au
atacat cu arme de foc, în momentul în care-şi spălau rufele.
În perioada de urmărire şi lichidare a grupului de partizani, între anii 19481960, au fost capturate de la ei: 5 puşti semiautomate, 24 puşti mitraliere, 16 pistoale
automate, 25 pistolete, una ladă cu grenade, un pistol pentru rachete şi mii de cartuşe
pentru acest armament. La Capturarea lui Arsenescu, s-au mai găsit două pistoale
semiautomate cu muniţie şi materiale de propagandă.
„Inculpaţii: Bivol Nicolae, Budulucă Gheorghe, Poştoacă Apostol, Poştoacă
Floarea, Poştoacă Elisabeta, Poştoacă Ion, Budulucă Maria ·Şi Sulea Ion au întreprins
acţiuni de favorizare a inculpatului Arsenescu Gheorghe, cât şi a unora din membrii
bandei" 10 .
Sentinţa nr. 1 1112 februarie 1962 dă şi alte detalii despre colonelul Arsenescu.
După trecerea în cadrul disponibil, în vara anului 1948, i s-au intentat două procese de
sabotaj economic. Pentru a nu fi arestat, s-a refugiat la Schitul „Cetăţue" din comuna
cetăţeni Muşcel, fiind sprijinut de stareţul Pimen Bărbierul. La începutul anului 1948,
luând legătura cu: Enescu Nicolae, Constantinescu Ion, Pimen Bărbieru, Ion şi
Gheorghe Purnichescu, au hotărît „să constituie o bandă înarmată" 11 . Lui Arsenescu îi
revenea misiunea conducerii şi înannării grupului, fraţilor Pumichescu aceea a
aprovizionării cu alimente, iar lui Enescu să ţină legătura cu „elementele fruntaşe din
fostele partide politice burgheze, cât şi cu anumiţi reprezentanţi ai legaţiilor capitaliste
din Bucureşti.
După această şedinţă, au plecat toţi la „Cetăţue", unde au semnat textul unui
jurământ, pe care l-au rostit şi semnat fiecare" 12 .
Colonelul Arsenescu a recrutat pe: Predoiu Longin, Săndescu Vasile,
Hachentzelner
Gheorghe şi alţii, care s-au deplasat la Muntele Roşu, unde Arsenescu
pregătise, din timp, adăposturi şi provizii. Prin intermediul l~i Predoiu Longin, au mai
fost recrutaţi: Zichil Ion, Zichil Gheorghe, Alexandrescu Alexandru, Burtea Toma,
Burtea Dumitru, Negoescu Maria, Catrinu Alexandru şi alţii.
„Concomitent cu recrutarea de membrii, inculpatul Arsenescu Gheorghe a
primite de la o serie de ofiţeri şi subofiţeri deblocaţi, cât şi de la alte elemente
reacţionare ca: Andreescu Ion, Şuicescu Vasile, Cojocaru Petre, Ivan Alexandru,
Budulucă Gheorghe şi alţii: 7 pistoale automate, 2 puşti mitraliere, 3 pistolete, 2 arme
z. B., o puşcă semiautomată, cu muniţia respectivă şi 50 de gr;enade" 13 •
Colonelul Arsenescu a ţinut legătura cu favorlzatorii din Câmpulung:
Săndescu Vasile, Săndescu Ion, Budulucă Gheorghe, Cojocaru Elena şi alţii. Prin Ion şi
Vasile Săndescu, a luat legătura cu grupul lui Apostol Dumitru, la marginea oraşului
Câmpulung şi la Suslăneşti, informându-se reciproc asupra• acţiunilor, efectivelor şi
potenţialului militar şi uman, precum şi asupra acţiunii viitoate, în cazul izbucnirii unui
război.

"Ibidem.
111
Ibidem. p. 8.
11
Ibidem.
12
Ibidem. f. 9.
11
Ibidem
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În octombrie 1948, oamenii lui Arsenescu au părăsit munţii, pentru a-şi găsi
diferite gazde; iar armamentul l-au dus la locuinţa lui Ciolan Gheorghe din Suslăneşti.
Arsenescu şi Alexandrescu Alexandru s-au ascuns la locuinţa lui Cojocaru Petre din
Câmpulunş. De aici, a ţinut legătura cu Gheorghe Hachentzelner şi cu Miron
Gheorghe 1 •
Arsenescu Gheorghe a luat legătura cu maiorul Dumitrache Ion, propunându-i
să constituie un grup, care să-i procure armament şi muniţii şi care să fie gata a prelua
conducerea oraşului, în caz de război. „Ca urmare a indicaţiilor primite, Dumitrache
Ion a şi constituit W1 grup subversiv din rândurile militarilor, grup care şi-a desfăşurat
activitatea până în martie 1949, când a fost descoperit de către organele de stat, iar
membrii acestuia diferiţi justiţiei şi condamnaţi" 1 • În decembrie 1948, cu ajutorul
fostei soţii, s-a ascuns în Bucureşti, întreţinând relaţii, prin intermediul lui Dumitrescu
Ion, cu Popescu Decebal, Bosie Gheorghe, Andreescu Ion şi alţii. A mai luat legătura
cu: Enescu Nicolae, Constantinescu ion şi Purnichescu Gheorghe, hotărând să-şi reia
activitatea, în primăvara anului 1949. În ianuarie 1949, este informat de către Miron
Gheorghe despre arestarea unor membrii ai grupului din Muşcel, ceea ce-l determină
să-şi facă alt plan. la legătura cu: Andrei Gheorghe, Niţu Nicolae, Dumitrescu IonLazea, Vişoianu Iosif, Amăuţoiu Toma şi alţii, hotărînd „crearea unei bande teroriste,
care să fie organizată milităreşte, înarmată...
Cum Niţu Nicolae şi Amăuţoiu Toma cunoşteau topografia locului şi munţii
de pe valea Râului Doamnei, în apropierea comunei Nucşoara, au hotărît ca banda să-şi
desfăşoare activitatea în aceste locuri.
După ce au stabilit amănuntele referitoare la organizarea, înannarea,
aprovizionarea şi activitatea bandei, - care unna să-şi desfăşoare activitatea sub
conducerea inculpatului Arsenescu Gheorghe - la începutul anului 1949, teroristul
Arnăuţoiu Toma, împreună cu Niţu Nicolae, au plecat în comuna Nucşoara, unde se
fixase zona de acţiune a bandei teroriste.
La Nucşoara, Arnăuţoiu Toma şi Niţu Nicolae au luat legătura cu Drăgoi Ion,
cunoscut ca element duşmănos regimului şi cu Chirca Ion, cărora după ce le-a făcut
cunoscut hotărîrea de constituire a bandei, Ie-a dat dispoziţiuni să construiască
adăposturi în munţi pentru cazarea teroriştilor şi să creeze condiţii pentru alimentarea
lor'' 16 •
În martie 1949, Arsenescu şi Arnăuţoiu vin la Nucşoara, adăpostindu-se,
iniţial, la Amăuţoiu Ion şi Ia Amăuţoiu Petre. Colonelul Arsenescu, sprijinit de fraţii
Arn!luţoiu, de Drăgoi Ion, Chirca Ion şi alţii a recrutat noi membrii: Petrică Luca, Şuţu
Gheorghe, Şuţu Luca, Drăgoi Cornel, Samoilă Constanţa, Jubleanu Titu, Preda Ion;
Moldoveanu Alexandru, Marinescu Virgil, Rizea Gheorghe, Jubleanu Constantin, Niţu
Iosif, Milea Benone, Milea Nicolae, Plop Maria, Popescu Constantin, Popescu Verona,
Păţiti Ioan, Păţitu Nicolae, Chirca Gheorghe, Chirca Eugen şi alţii (toţi condamnaţi) ...
Pentru a întări încrederea membrilor bandei în realizarea scopului propus,
inculpatul Arsenescu Gheorghe a afirmat că asemenea bande ar exista în toate regiunile

11

Ibidem, p. I O.
Ibidem. p. 11.
"'Ibidem, p. 12.
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muntoase, că el are legături cu astfel de bande şi că face parte chiar din
Comandamentul care conduce aceste bande, având sediul la Bran.
Totodată, a afirmat că are legături cu Legatia S. U. A. din Bucureşti, de la care
ar fi urmat să primească armament şi muniţiuni, bani, echipament şi alimente, în
momentul declanşării războiului" 17 .
Colonelul Arsenescu a mai procurat annament şi muniţii, cu ajutorul lui: Nitu
Iosif, Niţu Nicolae, Samoilă Constantin, iar muniţii, a procurat prin: Chircă Marina,
Chircă Aurelia şi Simion Ana. A mai făcut rost de medicamente şi un aparat de radio.
Mai multe şedinţe s-au ţinut, în luna martie, la: Arnăuţoiu Ion, Rizea maria şi
Arnăuţoiu Petre. Colonelul Arsenescu şi Toma Arnăuţoiu au decis ca o parte să fie
membrii activi, dacă erau în pericol de a fi arestati, iar ceilalţi să se ocupe de
aprovizionare şi să facă acţiuni de informare asupra intenţiilor inamicului.
Pe baza acestei hotărîri, se deplasează, în munţi, la Izvorul Grosului: Arsenescu
Gheorghe, Arnăutoiu Toma, Arnăuţoiu Petre, Chirca Ion, Plop Maria, Chirca Elena,
Chirca Eugen, Chirca Gheorghe, Jubleanu Titus, Jubleanu Constantin, Jubleanu Maria,
Popescu Constantin, Milea Benone şi Costea Aurelia.
Arsenescu Gheorghe şi Toma Arnăuţoiu „au organizat şedinte educative şi de
instrucţie militară, precum şi şedinţe de trageri cu puşca". Le-a acordat: grade, funcţii
militare şi nume conspirative 18 • Amuţoiu Toma a primit gradul de căpitan şi ajutor al
lui Arsenescu, cu numele de Mereanu, iar Jubleanu Titus şi Chirca Ion, membrii al
Comandamentului. La 19 iunie 1949, Arsenescu Gheorghe, fraţii Amăuţoiu Chirca Ion
şi Milea Benone au fost surprinşi de Securitate, în casa lui Ion Amăutoiu, când au fost
ucişi cei doi subofiţeri amintiţi mai sus 19 • Se pare că loviturile în plus s-au datorat lui
Milea Benone, care dorea să-şi arate ataşamentul faţă de grup, asupra lui plănuind
anumite bănuieli.
,,În toamna anului 1949, pentru o mai uşoară aprovizionare a bandei,
inculpatul a împărţit-o în două grupe: una condusă de Arnăuţoiu Toma , din care făcea
parte: Arnăuţoiu Petre, Plop Maria, Jubleanu Titus, Jublea~u Constantin şi Jubleanu
Maria, iar cealaltă, condusă de Chirca Ion, din care făcea parte: Benone Milea, Popescu
Constantin, Chirca Eugen, Chirca Elena, Ciolan Nicolae şi Mămăligă Gheorghe - grupe
care continuau să ţină legătura între ele, ambele fiind sub conducerea inculpatului
Arsenescu Gheorghe" 20 .
Sentinţa renectă punctul de vedere al securităţii asupra luptei de partizani care
avea, într-adevăr scopul de a înlocui regimul comunist şi de a scăpa ţara de ocupaţia
sovietică, în urma unui război, pe care sperau să-l înceapă statele occidentale.
Ea este importantă şi pentru că aduce informaţii asupra principalelor grupuri
de partizani, care s-au format şi au acţionat în Munţii Argeş~lui şi Muşcelului. Din ea
reiese, legătura avută de grupul Arsenescu şi grupul lui Dumitru Apostol, legătură
confirmată nouă şi de informaţiile date de domnul DiaQonescu, actualmente din
Corbeni, care n-a putut fi arestat decât după 1964, când s-a prezentat singur, care a

"Ibidem.
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" Ibidem,
"Ibidem.
2
" Ibidem.
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făcut parte din Grupul Apostol, dar care 1-a cunoscut bine şi pe colonelul Arsenescu,
care ar fi vrut să-l reţină pe lângă el.
Sentinţa ne dă şi informaţii despre faptul că Grupul celor şapte ofiţeri şi
subofiţeri din Câmpulung, care ·flicuseră planul de preluare a puterii în oraşul
Câmpulung, prin ocuparea Prefecturii Primăriei, Uzinei Electrice şi a celorlalte puncte
strategice şi predarea acestora colonelului Arsenescu, în cazul începerii unui război a
fost înfiinţat, tot la propunerea lui Arsenescu.
Toate grupurile amintite în Sentinţă, cu excepţia celui creat de Dumitru
Apostol, cu care a colaborat, au fost create şi conduse un timp de colonelul Arsenescu.
Aşa cum pretindea el, se pare că făcea parte şi dint-un Comandament general
al grupurilor de partizani, care ar fi avut centrul la Bran. Nu este exclus să fi avut
legături şi cu unele legaţii străine, ca cea americană.
În mod sigur, n-a avut legătură sau n-a putut fi dovedită de Securitate cu altă
grupare de partizani din Capul Piscului şi Aninoasa, fonnată şi sprijinită aproape
exclusiv din ţărani şi minieri, Gruparea Şerban - Voican, care a activat între anii 1950
şi 1958.
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0

Istoria monetară europeană demonstrează faptul că statele membre ale
au conştientizat în mod progresiv necesitatea de a stabili în mod
complementar pieţei comune şi o Uniune Economică şi Monetară. Uniunea economică
se corelează aproape indispensabil cu Uniunea Monetară în cadrul unui sistem
armonizat într-un mod particular'. Acest proces se va realiza într-o perioadă
îndelungată, cu eşecurile şi succesele inerente oricărui proces complex.
Izbucnirea primului război mondial a făcut ca Europa să intre într-o perioadă
de mari dezordini monetare. Această perioadă s-a agravat şi în timpul celui de al doilea
război mondial. În aceste condiţii, între 1914-1945 principala caracteristică a fost
autarhia, protecţionismul, controlul valutar şi nu cooperarea monetară.
Incercările de cooperare monetară internaţională au fost abandonate odată cu
izbucnirea marii crize economice din anii '30 care a dus la suspendarea convertibilităţii
în aur a monedelor europene. În acest context au apărut zonele monetare (grupuri de
ţliri dominate economic de una dintre ele, în cadrul cllrora convertibilitatea monedelor
este nelimitată, cursurile la schimb sunt fixe iar rezervele sunt administrate în comun).
Prima încercare de cooperare s-a materializat după cel de-al doilea război mondial prin
acordurile de la Bretton Woods (iulie 1944) care au instaurat o nouă ordine monetară.
Astfel, S. U. A. şi ceilalţi aliaţi din coaliţia antihitleristă (fără China şi statele din
lagărul socialist) au înfiinţat o instituţie monetară internaţională, Fondul Monetar
Internaţional (F. M. I.), conceput ca organ de supraveghere a evoluţiilor internaţionale.
În aprilie 1948 a fost creată Organizaţia pentru Cooperare Economică
Europeană însărcinată cu eliminarea barierelor comerciale 2• Această organizaţie a
devenit un forum de dezbatere şi analiză economică. Deşi obiectivul său principal nu
este integrarea monetară, în mod indirect această organizaţie facilitează cooperarea
monetară, printre problemele economice discutate putând fi incluse şi cele monetare.
În domeniul monetar, pentru remedierea situaţiei s-a încercat încheierea unor
acorduri multilaterale de c/earing (compensaţie) care să permită statelor care nu
dispuneau de valută convertibilă să facă comerţ cu celelalte state europene. Aceste
Comunităţii

·Universitatea din Piteşti.
1
Ion P. Filipescu, Augustin Fuerca, Drept instituţional comunitar european, Ed. Aclami. Bucureşti, 2000, p.
168.
1
O. C. E. E., devenita în 1961 O. C. D. E. a fost creata in 1948 de elitre 17 state europene şi a devenit treptat
un forum larg de dezbatere şi analiza economică.
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acorduri s-au dovedit însă necorespunzătoare în condiţiile legate de devalorizarea
generală a monedelor din anul 1949. În aceste condiţii, în iunie 1950 a fost înfiinţată
Uniunea Europeană de Plăţi (U. E. P.).
Primul proiect concret de unificare monetară\ proiectul Werner, s-a
materializat prin încheierea Tratatului de la Roma care a ,fost semnat de şase state
europene (Franţa, R. F. G., Italia, Belgia, Olanda, Luxţmburg). Acest proiect a
prevăzut convertibilitatea reciprocă a monedelor europene, ftră să prevadă însă crearea
unei zone monetare europene, ci doar o coordonare a politicilor economice a statelor
Comunităţii Europene.
În 1964 u fost creat Comitetul Guvernatorilor Bă~cilor Centrale care a pus
baza cooperării monetare, însă hotărârea de a se constitui o Uniune Economică şi
Monetară (U. E. M.) a fost luată în decembrie 1969 la Hdye când a fost stabilit un
termen precis: 1980. Raportul Werner (1971) a stabilit prinţipalele coordonate ale U.
E. M., şi anume: liberalizarea treptată a mişcărilor de capitaluri şi instituirea unor
parităţi fixe. Obiectivul principal al acestui raport a fost însă o monedă comună şi o
Bancă Centl'ală Comunitară.

În februarie 1971, cele 6 state ale Pieţei Comune şirau manifostat dorinţa de a
crea U. E. M., pornind ca bază de la proiectul Werner, care riu a prevăzut însă modul în
care se va face trecerea la etapa următoare, lăsând acest luc~ pe seama Comisiei de la
Bruxelles. Cu toate acestea, raportul de la Bruxelles a ;stârnit o serie de reacţii
nefavorabile.
Prima aplicare fennă a recomandărilor cuprins~ în raportul Werner s-a
concretizat printr-o rezoluţie adoptată la 21 martie 1972: de Consiliul Comunităţii
Europene, urmată de un acord între Băncile Centrale înch~iat la 10 aprilie 1972 la
Bassell. În conformitate cu această rezolu\ie s-a decis că: monedele europene vor oscila
una faţă de alta cu cel mult ±2,25%, iar ţările europel)e să limiteze fluctuaţiile
monedelor faţă de dolarul american la ± 2,25%. Pentru reali~area acestui obiectiv s-au
utilizat mai multe metode, cum ar fi: cumpărarea sau vâhzarea de valută. Băncile
centrale s-au angajat să se sprijine reciproc prin credite pe termen scurt acordate una
alteia în propria lor monedă naţională.
În iunie 1973 a fost instituită o unitatea de co~t europeană ( European
Currency Unit) care se va regăsi la baza Sistemului Monetarf European (S. M. E.) creat
la Paris în ma1tie 19793 • Acest sistem a permis o dezvoltare deosebită a stabilităţii
monetare în Europa şi a favorizat treptat uniformizarea politi~ilor economice naţionale.
Proiectul de unificare monetară europeană s-a cbncretizat, prima dată, în
Cartea Albă adoptată de şefii de state europene la reuniunea: acestora de la Luxemburg
în decembrie 1985. Acest acord încheiat aici poartă denumir~a de Actul Unic European
(A. U. E.) şi reprezintă prima revizuire a Tratatului de I~ Roma. El a prevăzut ca
obiectiv principal crearea până la sflirşitul anului 1992 a t)nei pieţe interne unice în
Comunitatea europeană, pe care a definit-o ca un spaţiu fă,ră frontiere interioare, în
care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, p~rsoanelor, serviciilor şi
capitalurilor. Acest obiectiv al A. U. E. a eşuat din păcate. Necesitatea înfăptuirii
1

1

Toate sll\telc membre ale comunitn1ii au devenit membre nle S.M.E. :Vechii me111brii au participat la
Mecanismul Ratelor de Schimb (M.R.S) chiar de la început, cu exceptia Marii Britanii care s-a alllturat
acesteia abia in 1990
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acestui obiectiv a detenninat la 27-28 aprilie 1988 reluarea de către şefii guvernelor
ţărilor din Comunitate a discuţiilor privitoare la unificarea monetară şi de stabilire în
mod fenn şi precis a etapelor necesare pentru a se ajunge la U. E. M.
Raportul Delors 4 născut în urma acestor discuţii avea un obiectiv precis:
crearea U. E. M. În acelaşi timp, el indică etapele necesare pentru a se atinge acest
obiectiv precum şi metodele şi măsurile ce trebuie aplicate pentru realizarea sa.
Raportul Delors susţine că obiectivul principal (crearea U. E. M.) trebuie realizată cu
menţinerea independenţei naţionale. Acest proces are un caracter continuu şi progresiv,
cuprinzând trei etape asemănătoare cu cele prezentate de Tratatul de la Maastricht
(elaborat în 9-10 decembrie şi semnat la 9 februarie 1992). Acest tratat constituie o
nouă modificare a tratatului de la Roma şi cuprinde trei principii esenţiale: principiul
monedei unice; principiul convergenţei (în trei faze: I. Crearea pieţei unice şi libera
circulaţie a capitalurilor; 2. Uniformizarea politicilor economice; 3. Dispariţia pieţelor
valutare, politica monetară unică, înlocuirea monedelor naţionale prin EURO);
principiul ireversibilităţii procesului.
La 29 martie 1996, s-a deschis la Torino Conferinţa Interguvernamentala a U.
E. având ca sarcină punerea în aplicare a Tratatului de la Maastricht. La 2-3 mai 1998 a
avut loc Summitul de la Bruxelles unde s-a confirmat lansarea monedei unice, EURO,
la 1 ianuarie 1999. Liderii U. E. au aprobat lista celor 11 ţări participante la primul val 5 :
Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda,
Portugalia, Spania. Marea Britanie, Danemarca şi Suedia au optat pentru amânarea
participării la moneda unică.
U. E. a decis în cadrul Summ itului de la Helsinki din l 0-11 decembrie 1999 să
lanseze în februarie 2000 negocierile de aderare a încă şase state: Slovacia, Letonia,
Lituania, România, Bulgaria şi Olanda. Aceste state se vor alătura celorlalte state care
au început deja negocierile: Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Estonia şi
Cipru.
Importanţa Uniunii Monetare este aceea că oferă Europei menţinerea
stabilităţii preţurilor fo interiorul zonei EURO. Abandonul monedei naţionale în
favoarea monedei EURO va consolida identitatt:a comunitara creând sentimentul
apartenenţei la o Uniune Europeană care grupează şi uniformizează identităţile
naţionale. Înfăptuirea Uniunii Monetare susţine opinia conform căreia economia
mondială tinde să fie organizată după o structura tripolară: Statele Unite pe continentul
America, Japonia pe continentul Asia şi Uniunea Monetară în Europa.

' Comitetul Delors caruia i-a fost lncredinţata misiunea de a propune etapele concrete şi ferme de a se ajunge
la crearea U. E. M. Comitetul a fost prezidat de J. Delors, preşedintele în exerci\iu al Comisiei Europene. A
fost format din 12 guvernatori sau preşedinli de bll.nci centrale din fllrile comunita\i i, la care s-au 11d8.ugat 3
experţi numiţi cu titlu personal: M. Beyer, fost ministru spaniol, A. Lamfalussy, director general B. R. I. şi N.
Thygensen, economist şi profesor danez.
' Lista propusA ln martie 1998 de Comisia European&., ln aşa-numitul „raport de convergenţii"
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ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI

FUNCŢIUNEA DE APĂRARE ŞI ROLUL El ÎN
EVOLUŢIA ORAŞULUI CÂMPULUNG

CARMEN OPREScu·

Închegate în lupta împotriva dominaţiilor străine, statele române au fost
permanent silite să-şi apere existenţa. „După cum «întemeierea» îns!şi, care în chip
tradiţional e identificată cu înfruntarea militara. decisivă... a fost realizată prin
înlăturarea stăpânirii marilor puteri care dominau spaţiul carpato-danubian în secolele
XIII-XIV, tot astfel şi conservarea rezultatului obţinut a impus un excepţional efort
militar, flră de care statele nou-create ar fi fost sortite dispariţiei" 1.
Puterea militară a reflectat fidel organizarea social politică a celor două state,
continuă autorul, enumerând şi principalele surse constitutive ale oştii:
I. Stăpânii de domenii, îndatoraţi la slujba militară în schimbul pământului
concedat de domnie. Conţinutul esenţial al fonnulei „dreaptă şi credincioasă slujbă" era
exprimarea acestei datorii de a participa la oaste.
2. Ţăranii liberi, ei păstrând în această epocă unne încă puternice ale vechilor
legături comunitare. În contextul acestor observaţii este plauzibil ca orăşenii, stăpâni de
domenii, beneficiari ai confirmării proprietăţii asupra vetrei şi ocolului aşezării lor, dar
şi ca apllrAtori redutabili ai mentalităţii comunitare, să fi avut, o contribuţie pe măsură
la constituirea oştii.
La primejdii limitate interveneau cetele de slujitori (slugi) sau curteni
organizate în jurul curţilor domneşti, cea centrală, unde se afla domnul însuşi, sau cele
teritoriale (din judeţe/ţinuturi), în timp ce la primejdie deosebită era chematA oastea cea
mare, alcătuită din toţi luptătorii.
În contextul tuturor acestor realităţi istorice Câmpulungul poate fi considerat
direct implicat, mai mult chiar decât celelalte aşezări în curs de urbanizare de la sudul
Carpaţilor, în organizarea militară: aici fost o curte domnească şi obştea
2
câmpulungeană poate fi considerată stăpână a unei considerabile moşii •
Capacitatea de apărare a celor două ţări era cunoscută peste hotare. „Teama
inspirată de forta militară a Ţării Româneşti l-a determinat pe Carol Robert să amâne
• Universitatea din Piteşti
1
Ş. Papacostea, Ge11eza statului i11 Evul Mediu romdnesc. Studii critice, Editura Corint, Bucureşti, 1999, p.
148. La nota 20 autorul citeazA: R. Rosetti, Istoria artei militare a romd11ilor pdm'J la mijlocul veacului al
XVII-iea, Buc, 1947.
2
Vezi precizarea întinderii teritoriale a propriet!l\ilor obştii cAmpulungenilor Jn: Gh. PAmuf!I, Ştefan
TrAmbaciu, Docume11te şi i11scripţii prlvi11d istoria oraşului Cdmpulu11g Muscel (/115-1799). voii. Editura
Semne. Bucureşti, 1990. p. I 1-15.
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împotriva lui Basarab atunci când, după restabilirea puterii centrale în
Ungaria, logica efortului său de restaurare integrală a poziţiilor pierdute de regat l-ar fi
îndemnat să întreprindă campania la sud de Carpaţi" 3 . Din a111ii premergători campaniei
lui Carol Robert, continuă Ş. Papacostea, un izvor de recentă descoperire semnalează
că un nobil, cuman de origine, de la curtea lui Carol Robert 1-a ponegrit pe acesta
afirmând că „puterea domnului nostru regele nu poate întru1nimic să stea împotrivă şi
să se compare cu puterea lui Basarab" 4 • Semnificativ pent~u puterea militară a Ţării
Româneşti, remarcă autorul, este faptul că după înfrângere „regalitatea ungară nu a mai
întreprins o mare campanie spre a realiza ţelurile celei eşuate în 1330: anihilarea
statului românesc dintre Carpaţi şi Dunăre şi restaurarea dominaţiei sale directe în acest
spaţiu" 5 .

În viziunea unor istorici şi arheologi, a rămas constant valabil rolul
primordial al funcţiunii de apărare în geneza oraşului medieyal, existenţa fortificaţiilor
explicând evoluţia urbană (pornind de la faza preurbană) :a aşezărilor dezvoltate la
adăpostul cetăţilor 6 , mai cu seamă în cazul oraşelor dunărene~
Modul în care este implicată funcţiunea de apărar:e a oraşelor extracarpatice
în evoluţia lor a generat o ipoteză aparent justificată de imaginea care s-a putut creiona,
în stadiul actual al studiilor de istorie a vieţii urbane de; la noi: ipoteza lui T. O.
Gheorghiu că până în sec. al XVI-iea ele s-au încadrat'. într-un proces înscris în
fenomenul de urbanizare vest, central şi nord european, prin iniţierea unei acţiuni de
fortificare a întregii aşezări, cu exemplele: Suceava, Si~et, Baia, laşi Târgovişte
probabil Bucureşti, Buzău, Câmpulung, dublat (sublinierile iCO) de sistemul defensiv
punctual al cetăţii/curţii domneşti, pentru ca, din secolul al XVI-iea până în sec. al
XIX-iea, fortificaţiile urbane să dispară (cu excepţia T~~şoviştei) şi termenul de
referinţă să devină oraşul oriental, cu precădere cel balcaniţ . Fără a comenta această
ipoteză, se poate lua în atenţie doar cazul Câmpulungului.
,
Topografia oraşului, evoluţia însăşi a structuryi interne, a modului de
ocupare a terenului, a amplasării diverselor nuclee ur.bane (curtea domnească,
mănăstirea şi biserica catolică, zona rezervată orăşenilo~ înşişi, zona desfăşurării
târgurilor) trebuie corelate, dimpreună cu modul cum sunt Îndeplinite şi alte funcţiuni
ale oraşului Câmpulung Muscel, şi cu funcţiunea de apărare.
În condiţiile evidenţiate de importanţa drumului de comerţ ce trecea pe aici,
din punct de vedere macro-economic şi politic, transfonTţând oraşul în obligatoriu
popas pentru negustorii care circulau spre/de la Braşov, dar !mai cu seamă în condiţiile
în care, chiar şi temporar, aici a funcţionat una din curţile ţlomneşti de prim rang ale
'Şerban Papacostea, op. cit, p. 149.
' M. Holban. Despre raporturile lui Basarab cu Ungaria angevind şi desprr reflectarea campaniei din 1330
in diplomele regale şi în ,.Cronica pictatd", în: „Studii. Revist!I de istorie", .tom 20, 1967, I, p. 42-43, articol
cita\ de Ş. l'apncoslea, op. cit., p. 150

'Ibidem.

.

'' Gheorghe I. Cantacuzino, Cetăţile dunărene şi dezvoltarea unor centre /irbane din Ţara Româneascd, în
„Historia Urbuna", tom IV, nr. 1-2, 1966, p. 114; Idem, Cetdţi medievate;din Ţara Românească. Secolele
XIII-XV/, Ed. Ştiinlilic!I şi Enciclopedic!\, Bucureşti, 1981.
'
7
Teodor Oc111vian Gheorghiu, Parucularităţile apărării oraşelor med)Fvale româneşti extracarpatice.
Elemente de dinamică a morfologii/or urbane, în: „Historia Urbana", tom ~V. nr. 1-2, 1966, p. 97-113. Vezi
şi idem, Cetăţile oraşelor. Apărarea urband în centrul şi estul Europei tn Evul Mediu, Editura Simetria,
Bucureşti,

2000.
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de apărare, în secolul întemeierilor statale, pare a fi fost deosebit de
pentru Câmpulung.
Lipsind dovezile istorice directe, se poate presupune că ea se baza în primul
rând pe valorificarea condiţiilor naturale, condiţiile geografice particulare ale
depresiunii Câmpulungului dar şi pe caracteristicile topografice ale teritoriului
orăşenesc, care făceau valul de pământ cu şanţ foarte eficiente. În afara descoperirilor
arheologice de la castrul roman Jidava şi a informaţiilor oferite de cele de la mănăstirea
Negru Vodă, nicăieri în oraş nu au fost semnalate urme ale vreunei amenajări cu
funcţie de apărare - dar nici nu au fost efectuate cercetări arheologice decât în imediata
8
vecinătate a zidurilor unora dintre biserici sau, uneori, în interiorul acestora .
Pe de altă parte nici documentele istorice nu oferă, până în prezent, date
concludente şi nici memoria oraşului sau structura lui urbană nu evidenţiază vreun
semn că ar fi existat aici, vreodată, alte amenajări defensive decât cele de la Jidava şi
cele de la mănăstire.
Singura menţiune documentară luată în considerare până în prezent este cea
de la 1431, când voievodul Dan al II-iea se adresează „cetăţii de la Câmpulung şi
tuturor celorlalte târguri şi vămi şi altora" 9 . Poate fi vorba, de fapt, tot de o incintă
fortificată a curţii domneşti. Arheologul Gh. I. Cantacuzino a semnalat în 1975
doisprezece metri de zid de piatră, aflat la est de casa egumenească din sud-vestul
incintei, demolat anterior celei de-a doua jumătăţi a sec. al XV-iea când, deasupra lui,
10
se afla un monnânt de copil •
Unele dintre relatările călătorilor străini sugerează obiceiuri foarte vechi ale
câmpulungenilor de a utiliza tainite şi cărări ascunse în codru ca posibilităţi de apărare:
La 1603 un anonim italian notează despre Câmpulung că era pe „un loc intre
munti. într-o vale foarte strâmtă, fortificată nu numai de natură dar şi de voievozi ... Şi
acolo, ca fiind un loc foarte sigur, îşi tinea [Radu Şerban] soţia şi lucrările sale cele mai
11
de pref' •
La 1658, Paul de Alep notează şi el: „Egumenul mânăstirii avea o ceată de
servitori devotaţi şi credincioşi ce păzeau drumul la distanţă. Când au aflat de venirea
tătarilor, au dat de veste. Noi trimiseserlim mai dinainte tot bagajul în munţi, sub mâna
şi încrederea numitului egumen, care dădu câte un pachet, două din lucrurile noastre
fiecărei cete de ţărani cu chiria lor, ca să le păstreze şi să le ascundă în pivniţe şi
ascunzători cunoscute de ei în vârful munţilor ... Fiecare familie are o ascunzătoare de
acest fel, cunoscută numai de ei ... " 12 •
În condiţiile interdicţiei construirii sau menţinerii fortificaţiilor deja
existente, în oraşele teritoriilor româneşti extracarpatice funcţiunea de apărare a fost
-

funcţiwiea

importantă

• Lipsa de interes pentru asemenea preocupari a determinat, de pildll, rllscolirea întregii suprafe(e interioare a
bisericii Sf. Ilie unde, se par:, apariţia ciupercii Meru/ius lacrlmans la lemnul pardoselii a provocat
operetiuni efectuate în mere vitezll (scoaterea pardoselii, 11 pllmântului de sub ea, dezgolire11 temporarii a
bazei zidurilor, refacerea pardoselii) care, în mod firesc ar fi implicat supravegherea atentll a lucrllrilor de un
specialist, dacii nu chiar inilierea unor cercetări sistematice.
• DRH, seria D, voi. I, p. 278.
111
Gheorghe I Cantacuzino, Cronica săpăturilor arheologice efectuate de D. P. C. N. în anul 1975, in
„Buletinul Monumentelor Istorice". nr. 2, 1975, p. 27.
11
Căllltori străini . .. voi. IV, p. 318.
11
Preot Ioan Rlluţescu, Câmpulung Muscel. Monografie istoricd, Tipografia Gheorghe Gh. Vllldescu,
Câmpulung, 1943, p. 16.
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transferată către

diferite alte programe de arhitectură: m ă n ăstiri , c urţi , hanuri , biserici,
Au apă rut , astfe l, amenajări speci fi ce ale obiectivelor respective: beciuri
sau re\ele de ga lerii su bterane, uneori i111presionante1J - existente probabil nu numai în
principalele centre comercial e din întreaga Moldo vă ci ş i în oraşe din sudul Carpaţilor 14
- metereze, zidu ri de incintă, turnuri întărite, zi d ăr i i masive .
La Câ mpu lung ase menea amenajări au fost semnalate la baza turlelor unor
biseri ci (Marina , Schei, Şubeş ti) unde ferestrele su nt prelungite cu fante înguste ş i lungi
(ambrazuri) folosite cândva ca guri de tragere 15 •
Lipsa ziduri lor de incintă este deja considerată o caracteristică generală a
o raşe lor rom â neşti extracarpatice. În recentu l tratat de Istorie a Român ilor ea este
co n siderată drept efect al fap tului că însăşi geneza lor a fost un proces treptat, al
fapt ului că au avut o poziţie mult mai precară decât ce le transilvănene şi drept cau ză a
pro nun ţat ului lor caracter sem iagrar, lipsa unei centuri fortificate fllcând posibilă
extinderea pe o ri zon ta l ă a teritoriu lui urban 16 .
Ansamblul mănăstirii Negru Vodă şi funcţiunea de apărare a oraşului.
La construirea mânăstirii Negru Vodă , Mate i Basarab a prev ăz ut- o cu ample
___...,,.
forti fic aţ ii , exact ele conferind
unitatea spaţia l ă şi funcţional ă
a structurării unui ansamblu ce
adăpostea , de fapt, mu !tipie
lo c uinţe -cul ă.

_______

funcţiuni.

Ansamblul are, clar,
acces către două drumuri
intens circulate, unul la vest,
ori entat spre oraş, unu I la est,
pe malul râu lui . Pentru drumul
de la vest au fost considerate
suficiente zidurile groase, cu
ferestre de tragere, de la
construcţiile grupate, desigur
nu întâmpl ăto r pe această
latură: turnul de intrare ş i casa
domnească
din timpul lui
Matei Basarab, casa din epoca
Brânco ve nească (fig. I) .
Fig. I. Casa domn eas că din sec. al XVIII-iea şi turnul principal.
de intrare la Mănăstirea Negni Vodă. Foto C. Oprescu, 1980.
" E11gcni11 Grccel1!1 11 , ll nsa111b/11I urban medieval Botoşani, Editura · Muzeul Na1 1011al de blorit:. Co l ~ctia
i\11sa111bluri Istorice Arhitecturale, Bucureşti. 1981 „ p. 78
" Ileana Bârnea, Călăraşi - un systi!me defensif moins connu, in „Historia Urbana". tom IV, 1-2, 1996, p.
134-138
i; Horia Tcodoru . Me terezele bisericilor câ111pulunge11e, in „BCM I„, 1943. p. 84- 1OI. Vezi şi C. Moiscscu.
/Jisen ca c11 hra11111I .. Intrarea in biserică „ din Scheiul Câ111µ11/ungu lui. in „Stud ii şi co mun icăr i" , VI, 200 I.
Câmp ulu ng Muscel. p. 63 .
11
' ••• istoria No111ânilor, voi . IV. Editura Academiei, Bucureşt i, 200 I, p. 76.
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Este însă evident că apărarea dinspre est punea cele mai mari probleme,
indicând şi un traseu de circulaţie, pe malul râului, poate cel mai frecvent utilizat de cei
ce veneau din afara oraşului , pentru cei ce nu aveau intenţia să de a zăbovi în oraş meţi
mult decât îi purtau interesele, pentru cei ce veneau în grupuri masive, cum veneau
negustorii în timpul târgului/iarmarocului anua l sau armatele/pâlcurile armate. Aici au
fost ridicate unul sau poate chiar două turnuri de poartă dar ş i turnuri de apărare
suplimentare, legate între ele de ziduri masive, poziţia lor fiind avantajată şi de panta
iute a terenului ce cobora spre drum , şi de la drum spre albia râului (fig. 2).

Fig. 2. Imagine publicată de I Rău/eseu cu legenda „ Mănăstirea Negru Vodă după un tablou
picta/ pe lll jumătatea seco/u/11/ 1recu1". reprezentând latura de esl a ansamb/11/µi, prevăzu fă cu mai 11111//e
porfi de llCCes şi cu 1urnuri de apărare. de -a lungul Râului Târgului. Personajele qflate în prim plan indică
ex1S1en1a unui drum pe malul râului. in marginea d~eaplă a imagin ii se distinge o m oară, probabil 101
proprie/alea mănăstirii .

Una dintre intrări era pe sub turnul
hanurilor, care apăra accesul în incinta special
prevăzută de Matei
Basarab pentru activităţ i
comerciale. El presupunea acces pentru circulaţia
„grea" (care şi căruţe cu marfă), cu legătură imediată
spre drumul Târgoviştei , peste podul Ţigăn i ei . Este
turnul ce s-a mai păstrat până către sfâ rşitul secolului
al XIX-iea (fig. 3), menţionat de catagrafii le
mănăstirii

17

.

Fig. 3. Mănăstirea Negru Vodă. Desenul
lui Jsler reprezentând turnul hanurilor, pe latura de
est a incintei. După P. Chihaia.

S. Cristocea, Şt. Trâmbaci u, Construcţiile ansamblului feudal Negru Vodă din Câmpulung Muscel in
catagrafiile din prima jumătate a :iecalului al XIX- iea, în „Studii ş i ComunicAri", Câmpulung, li, 1982, p. 64 .
17
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Dinspre sud acces ul la mănăstire se făcea printr-un drum desprins din cel
pri nc ipa l - din actuala stradă Negru Vod ă - în dreptul unei vechi cruci de pi atră
a tribuită de R ă uţescu epocii lui Mihai Viteazul 18• be altfel această cruce pare a marca
j oncţiunea di ntre drumul de pe malul Râu lui Târgului ş i drumul Braş ovului , ce
trave rse a ză oraşul prin mijloc . ln ace iaşi in tersecţ ie se află un vechi „hotel", Velescu,
marcat ş i pe planul din 1926 al lui Răd ule scu-Codin . (fig. 4, 5).

Fig. 4. Hotel Velescu. Foto C. Oprescu, 2001 .

:1u

Hotel
Velo seu

·~\_, /,or P o r g CJ r i I /,)
:"J

~

·~

Fig. 5. P oziţia hotelului Velescu in reţeaua stradală. Detaliu din planul de la
1926. Cu linie întreruptă e marcat drumul care, probabil, trecea pe la sudul
ansamblului mănăstirii. Prelucrare computerizată C. Oprescu.
'" Pr

101111 Răutcscu ,

op. ci1„ Jl. 357.
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Astfel amplul ansamblu fortificat îşi dezvăluie poziţia strategică, controlând
majore de acces în oraş, fapt ce explică frecvenţa atacurilor externe ce au
vizat acest obiectiv, distrugerile repetate ale acestui sistem defensiv urmate de ruinarea
lui, pornind exact de pe laturile de est şi nord. Ocuparea de către „ţigănie" a laturii
nordice, amenajarea aici a dughenelor administrate de mănăstire, care nu mai avea
astfel nici un interes de a rezidi această latură a incintei, au fost urmate de ridicarea
clădirilor Liceului Dinicu Golescu. Pentru asanarea zonei, pentru imaginea oraşului,
amplasarea aici a liceului a fost, în momentul iniţierii acţiunii, soluţia ideală.
Din păcate, însă, ea a blocat pentru totdeauna şansele cercetării arheologice
de a mai contribui la cunoaşterea acestei arii a ansamblului Curţii Domneşti din vremea
primilor Basarabi exact pe zona pe care ultimele cercetări arheologice par a indica a se
fi aflat casa domnească din secolul al XIV-iea şi incinta hanurilor hotărâte de Matei
Basarab.
Decizia lui Matei Basarab a însemnat transformarea acestei reşedinţe în
ansamblul multifuncţional echivalent marilor mănăstiri ale Europei medievale, după
cum a încercat să demonstreze arh. Anca Brătuleanu că ar fi fost concepute asemenea
ansambluri valahe. Nu putem decât deduce intenţiile marelui domn după întlptuirile
lui, mai greu putem deduce modelele ale căror sugestii le-a urmat. Cert este, urmărind
obiectivele cercetării noastre, că gestul lui ctitoricesc are pentru Câmpulung o
covârşitoare importanţă, acţionând ca un catalizator pentru formarea conştiinţei lui
istorice, pentru viaţa socială, pentru cea culturală, cea religioasă, economică, pentru
funcţiunea de apărare pe care oraşul ar fi trebuit să o asigure el însuşi locuitorilor lui.
Includerea CAmpulungului în sistemul militar naţional (1876-1916).
În epoca modernă Câmpulung a fost integrat în sistemul strategic naţional.
Aici a fost repartizat, în 1876, un batalion de dorobanţi condus de maiorul Dimitrie
Giurescu. Mort pe câmpul de luptă în Războiul de Independenţă, în onoarea maiorului
Giurescu a fost inaugurat, în anul 1898 19 , cu onoruri deosebite, un monument executat
de acelaşi sculptor câmpulungean D. D. Mirea şi amplasat chiar în curtea Cazarmei
Regimentului. Aducându-se un alt batalion de dorobanţi din Piteşti, s-a format
direcţiile

Regimentu/ 4 Argeş.

În aprilie 1880 a fost creat Regimentul 30 Dorobanţi, care a primit drapelul la
28 noiembrie 1880. Din 1891, adăugându-i-se două companii de la Regimentul 3 de
linie, el îşi ia numele de Regimentul 30 Muscel. Primul comandant a fost colonelul
Ştefan Şişman 20 .

Se pare că, iniţial, cazarma dorobanţilor s-a aflat în zona pieţei oraşului. Din
octombrie 1883, în vederea construirii halei, am înregistrat o menţiune referitor la
demolarea cazarmelor dorobanţilor din piaţa comunală, ce erau mutate pe alt
amplasament „dat de stat în favoarea judeţului" 21 • Probabil în ultimul deceniu al
secolului al XIX-iea au fost construite şi cele două pavilioane ale Cazarmei
Regimentului ce apar pe ilustratele de epocă (fig. 6) 22 .
Gheorghe ChiJa, Câmpulung şi judeţul Muşcel, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2000, p. 22.
Mul1umim domnului mr. Marius Ştcran pentru informatiile pc care ni Ic-a oferit, culese de la Arhivele
Militare din Piteşli.
21
ANJA, fond PC, dosar 1/1883, f 343.
22
Alte informa1ii despre edificarea acestor pavilioane sau despre arhitectura lor nu am inUllnit în cursul
cercct!lrilor noastre în arhivele argeşene.
1
''

2
"
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Probabil în ultimul deceniu al secolului al XIX-iea au fost construite

şi

cele

două pavilioane ale Cazarmei Regimentului ce apar pe ilustratele de epocă (fig. 6) 23 .

Fig. 6. Cazarma Regimentului in anul 1909. b. Imagine generală din anul 1923.
lfustrate din colecţia ing. Gh. Chiţa.
Prezenţa ofiţerilor şi soldaţilor

regimentului , a elevilor Şcolii de Ofiţeri
aici, a marcat şi ea viaţa oraşult1i. Pe de o parte sunt de
ev id enţiat relaţiile directe între administraţia Regimentului şi primăria oraşului impuse
de programul şi de plata „muzicii militare" din Grădina Publică şi, temporar, din parcul
băi lor. În 1883, primăria plătea 500 lei pe lună pentru „muzica regimentului 30
24
Dorobanţi" - în timp ce salariul primarului era de 250 de lei •
În iunie I 895 se aprobă mărirea cu 500 lei a alocaţiei bugetare către regimentul
30 Muscel la fondul muzicei, pentru că formaţia s-a refăcut, copiii de trupă ce cântau
25
până atunci urmând să se libereze • În 1901 „su bven ţiunea muzicii ce cântă în grădina
publică ş i în parcul Băilor" era de 3500 lei 26 , iar între anii 1905 şi 1908 era de 2500
lein
Pe de a !tă parte, locurile şi localurile de agrement $i de petrecere a timpului
liber şi chiar de cazare din oraş trebuiau să răspundă şi so licitărilor acestora, nu numai
vizitatorilor sezonieri ai Câmpulungului .
Reze rv ă

care a

funcţionat

" Alte info rmaţ ii despre edificarea acestor pavilioane sau despre arhitectura lor nu am întâlnit în cursul
cerceU\rilor noastre în arhivele a rgeşene .
2' AN.IA . fond PC. dosar 1/1883, r. 20.
i; AN.IA. rond PC, dosar I I 1895. f.149.
"' AN.IA . lontl PC, dosar 6/ 1901 r. 80 .
11 ANJ/\ . rond PC. dosarele 13/ 1905 şi 13/ 1906-1908 cuprinzand bugetu l comunal pentru anii respectivi .
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CÂMPULUNG- USCEL. CRONICĂ•
MARIA MULŢESCU
ALEXANDRU MUL ŢEScu··
Aşezare. Municipiul Câmpu ung Muscel are următoarele coordonate
geografice: paralela 45°15', latitudine n rdică şi meridianul 25°39' longitudine estică.
El este amplasat în depresiunea subca atică a Câmpulungului, căreia i-a dat chiar
numele, depresiune formată acum circa O de milioane de ani, în perioada cretacicului
superior, a erei mezozoice când o zonă d cristalin s-a prăbuşit de-a lungul unor planuri
de falie, afundându-se până la câteva mi de metri. Depresiunea este străbătută de Râul
Târgului pe ale cărui maluri este amplas t municipiul. Altitudinea aşezării este de 578
m deasupra nivelului mării. Nucleul ini ial al localităţii s-a format pe malul drept al
Râului Târgului şi s-a extins pe direcţia ord-Sud apoi pe ambele, maluri.
Aflat la intersecţia unor drumur' importante, el nu era iniţial traversat ca azi de
aceste drumuri. Harta de la aproximativ 1790 ne arată cum drumurile accedeau în oraş
în zona târgului şi plecau din el tot din eastă zonă. Aceste drumuri sunt: cel ce leagă
Dunărea cu Transilvania prin pasul Bran cel ce leagă localitatea din zona subcarpatică
a Munteniei cu gurile Dunării (Brăila în speţă). Câmpulungul se afla prin aceste
drumuri: la 165 km de Bucureşti, la 230 km de Giurgiu, la 51 km de Piteşti pe DN 73,
la aproximativ 45 km de Târgovişte pe 702A, la aproximativ 340 km de Brăila prin
Târgovişte, la 45 km de Curtea de Arge , la 81 km de Râmnicu Vâlcea pe 703-704, la
76 km de Braşov.
Delimitare. Municipiul Câmp ung se învecinează cu următoarele comune:
Schitu Goleşti la Sud, Godeni şi Bughe de Jos la Vest, Albeştii de Muscel la NordVest, Lereşti la Nord, Valea Mare Pra ăţ la Nord-Est, Mioarele la Est, Poienarii de
Muscel la Sud-Est. Oraşul este încadr t pe direcţia Nord-Sud, de dealuri paralele
numite în zona muscele. Pe Râul Târgul i spre Nord se deschide drumul către masivul
Iezer-Păpuşa al Făgăraşilor.
Vegetaţie. Muscelele au ca veg taţie dominantă plantaţiile de pomi fructiferi,
pădurile, păşunile şi fâneţele. Culmile lor sunt acoperite cu păduri prin care doar
potecile fac legătura între văile paralele.

' Aceasta lucrare a avut rolul de „Memoriu de ercetare in Studiul de fundamentare pentru delimitarea
zonelor protejate cu valoare deosebita culturală, i oriei, arhitectural-urbanistica ln Municipiul Câmpulung
Muscel". parte a ,,Planului Urbanistic General al M nicipiului CAmpulung Muscel".
·• S. C. Proiect Argeş S. A. Piteşti.
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Clima. La începutul secolului, clima Câmpulungului era comparată cu cea a
Davosului din Elveţia şi oraşul era recomandat pentru aceaŞta celor care erau bolnavi
de plămâni. Temperatura medie anuală este de+ 8, J grade C:elsius. Maximele din iulieaugust ating + 28 grade - + 30 grade Celsius iar minimele ~in ianuarie-februarie sunt
între - 16 grade - - iO grade Celsius. Numărul zilelor însorite este mare.
Industrializarea a făcut ca această climli ideală să fie parţial alterată de noxe.
Subsolul. Zona Câmpulungului pledă numeroa~ resurse minerale. Între
acestea amintim cărbunele exploatat şi foi it în prima parte a secolului la centrala
electrică de la Schitu Goleşti - furnizorul. . electricitate al capitalei (azi părăsită şi
jefuită). Alte resurse sunt calcarul, gipsul, sarea. Apele minerale sunt şi ele prezente la
Bughea, Valea Romaneştilor, Apa Sărată
Câteodată - cum e cazul la Bughea,
.
acestea au fost folosite pentru tratament.
Istoric. Cercetările de până acum u scos la ivealli cele mai vechi urme de
viaţă omenească din zona Câmpulungului şi le datează din !epoca bronzului timpuriu.
Necropola de la Pescăreasca datată între I 00 şi 1600 a; H. Este desigur dovada
existenţei unei aşezări apropiate, nedescoperi~ încă, din aceaStă epocă.
Felul în care trăiau oamenii în această perioadă est~ lămurit parţial şi de alte
descoperiri din zonă fie că acestea sunt mai apropiate sau mal depărtate de oraş, cum ar
fi Albeştii, Malul cu Flori, Valea Dâmboviţei tu Cetăţenii din! Deal etc.
Pe aceeaşi arie - nordul vechiului Muscel - se dezvoltă în secolele unnătoare
cultura geto-dacică. Studiile de până acum probează o masă Jemografică cu o dinamică
fermă şi extensivă pe parcurs de cel puţin patru secole (III a. H. - I d. H.) şi cu o
civilizaţie unitară perfect integrată în conţinutul vieţii geto-d~cice de pe întreg teritoriul
tării. În Câmpulung se disting două arii de locuire, una în cartierul Olari-Sf. Gheorghe
şi alta la Apa Sărată (târzie). În apropiere trebuie să numim! Bughea de Sus şi marele
centru de la Cetăţeni. Dovezi le materiale din epocă atestă o Intensă viaţă de schimburi
economice cu zone mai apropiate dar şi foarte îndepărtate Şi mărturisesc încă de pe
acum vocaţia comercială exemplificată secole la rând de aqtivitatea câmpulungenilor
până în zilele noastre.
.
La începutul secolului al Ii-lea în zonă apar romar)ii. Ei ridică un castru de
pământ pe care însă îl părăsesc destul de repede deoarece Ha~rian, urmaşul împăratului
Traian. pentru o mai sistematică exploatare a Daciei, părăseşte zona de Est a Munteniei
până la Olt. Pe vremea împăratului Commodus ( 180-192) ~e construieşte castrul de
piatră de la J idava (întâmplător sau nu la 300 m de cel dd pământ iniţial). El va fi
folosit până la Gordian al 111-lea (238-244) şi ,va fi integrat si~temului de apărare numit
Limes Transalutanus. Foarte bine plistrat pân~ la 1948, castr~I a fost ras cu buldozerul
pentru ca pe teritoriul său să se aşeze birouri!~ proaspăt înfiirlţatei Întreprinderi miniere
- de stat - la naţionalizare. Azi el este cerceqi.t sistematic, iar partea lui sudică a fost
parţial reconstruită pentru a exemplifica mu~istic cum arăt~ şi funcţiona o astfel de
întăritură. După venirea primelor valuri mikratoare, lime~ul transalutan îşi pierde
importanţa. Construcţiile lui sau părţi din fie sunt folosi~e de populaţia civilă în
secolele următoare.
'
Câmpulungul rămâne în afara traseului Brazdei lui Novac care delimitează
Muntenia bizantină de restul mai accesibil migratorilor. se: locuia în aşezări cătune
deschise cu puţine case, iar conducătorii militari întăreau unele din aşezări cu şanţ din
care cauză acestea se chema „fossatum" - sat.
·

1·
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Venirea slavilor determina o ci ificare privind organizarea teritorială a zonei
deoarece este adaptat tipul de administr re „opole" devenit românescul „câmpulung" o într-ajutorare pe vale condusă de juzi, nezi şi voievozi. Ceva din această organizare
se reflectă şi mai târziu în istoria feudală oraşului şi a ţării.
Prin pasul Bran, prin potecile i munţii care-l străjuiesc Câmpulungul a fost
legat strâns totdeauna de Ardeal. E posi ii ca zona să fi făcut parte dintr-o organizaţie
statală care să cuprindă şi Sud-Estul Ard alului şi care a subzistat până pe la 1290. Ea a
coexistat cu dominaţia pecenegilor, cu anilor şi tătarilor în zonele limitrofe dacă nu
cumva a fost chiar supusă acestora. La înaintarea ungurilor (prin reprezentanţii lor saşi) o parte din românii din această stat litate migrează la Sud de Carpaţi. Acesta este
momentul istoric pe care tradiţia 1-a bo ezat „Descălecat". Descălecatul este sfărşitul
procesului prin care, odată cu români , pe acest traseu comercial important se
infiltrează şi saşi din zonele atribuite lor în sudul Ardealului în detrimentul românilor,
de către regii unguri.
Încă înainte de 1300, saşii câ ulungeni sunt organizaţi într-un comital, îşi
construiesc o biserică gotică „Sf. Iacob', se atribuie călugărilor dominicani un teren
cunoscut azi sub numele de „Zona -loaşterului" pe care aceştia construiesc o
mănăstire. Mănăstirea dominicană din
âmpulung întemeiată (posibil) în secolul al
XIII-iea, în a doua jumătate, este o instit ţie modernă pentru vremea aceea (ţinând cont
de faptul că ordinul a fost înfiinţat la T ulouse în 1215 de Sfântul Dominic). Deşi se
cunosc puţine lucruri despre ea deoarece săpăturile arheologice au fost neconcludente,
iar terenul a fost şi el lotizat după 1948 pentru a fi folosit la construcţia de locuinţe,
interpretarea puţinelor date ne duce la c ncluzia că prima construcţie a fost romanică
(de la ea se păstrează sculptura unei că rioare plasată azi în faţada Mănăstirii Negru
Vodă, lângă turn).
Intrarea definitivă a zonei câ pulungului în componenţa Ţării Româneşti
după 1330 şi aşezarea unui scaun domn sc aici este pentru oraş un progres însemnat.
Domnia nu îi exclude pe saşi din viaţa p litică şi economică. Organizarea oraşului cu
jude şi pârgari (burgeri) e păstrată dar realităţile etnice se impun prin succesiunea
anuală a unui jude sas şi a unuia român de aici înainte, câteva secole la conducerea
oraşului. Tot domnia, către 1345, sprijin refacerea Cloaşterului care este transformat
într-o construcţie gotică - de fapt cea m i amplă construcţie a epocii din toată Ţara
Românească.

Concomitent se construieşte acol unde drumurile de pe partea stângă a Râului
Târgului o coteau prin vad şi ajungeau î oraş pe malul drept o curte domnească cu
două incinte, curte a cărei capelă devine ecropola pentru doi mari domni: Basarab I şi
fiul său Nicolae Alexandru. Ştim că d pă moartea lui Nicolae Alexandru, curtea
câmpulungeană nu mai are importanţa d n vremea tatălui său şi a sa. Biserica curţii
devine biserica pentru cliros iar casele se are că vor dăinui până la Matei Basarab care
aşează în ele o tipografie. Odată cu r construcţia zonei de către acest domnitor
configuraţia curţii se va schimba şi o ice construcţie anterioară va dispare. Dar
importanţa oraşului e departe de a des eşte. Vechile privilegii ale orăşenilor sunt
recunoscute de Mihail I ( 1392) fiul lui Mircea cel Bătrân şi asociatul acestuia la
domnie şi reconftnnate de numeroşi domn tori după aceea.
Câmpulungul e un oraş impo ant în care se face comerţ, domnitorii îl
vizitează pentru a aşterne ordinea în ţară i câteodată e vizitat şi de străini care nu sunt
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neapărat negustori. La 1385 trec pe aici pelerinii germani care veneau din Sud iar la
1395, în Câmpulung coboară regele Sigismund al Ungariei, aliatul lui Mircea cel
Bătrân în luptele cu turcii, care de Ia 1369 încep incursiunile ~n Ţara Românească.

Între construcţiile de piatră care pot data din acea5tă epocă amintim Biserica
Mucenita Marina (naos şi altar) şi eventual Biserica Sf. Gheorghe - Olari dar este clar
că fiecare cartier al oraşului avea la această dată cel puţin o biserică de lemn. Oraşul
avea încă de la începuturi doisprezece pârgari pentru cele douăsprezece cartiere ale
sale. Secolul al XV-iea este tot o perioadă deidezvoltare pentru Câmpulung, astfel încât
pe la 1500, din actele comerciale ale Sibiulu~ şi Braşovului ~eiese că oraşul se plasează
între primele locuri în ceea ce priveşte schim 'urile comerciale.
Secolul al XVI-iea consacra aceast dezvoltare. Începând cu 1521 se poate
recompune lista judeţilor Câmpulungului pâ ă la 1831 când instituţia se desfiinţează
prin Regulamentul Organic. Este semnific tiv faptul că de la primul cunoscut pe
această listă, judeţul Neacşu Lupa, se pă rează una din primele scrieri în limba
romană, scrisoarea lui Neacşu din Câmpulun către judeţul Braşovului.
Începutul Reformei este şi începutu unei perioade de desnationalizare pentru
saşii din Câmpulung. La 1525 se desfiinţează mănăstirea care fusese preluată de
franciscani. Pai1e din catolici care nu vor să ~reacă la reforrriă devin „schismatici" deci
ortodocşi şi astfel se rup de comunitatea săsească.
Pentru anii 1530 şi 1548 avem veşti despre Biserica:din Scheii Câmpulungului
unde, la prima dată se instalează un clopot cu o inscripţie Iat~nă iar la a doua e instalată
o piatră de mormânt a Magdalenei. E posibil ca Biserica din Schei să fie de acum o
biserică de zid.
La 1552 se construieşte prima ediţie din zidărie a :Bisericii Şubeşti de către
Oprea şi Stanciu Bojea cu fiii. Tot cam acum se aşează la Biserica Fundeni o piatră de
mormânt ( 1558) care va fi curând folosită ca ancadrament pţntru o fereastră. Se crede
că anul 1562 care apare într-o inscripţie de la Biserica Valea (azi dispărută) ar fi chiar
anul zidirii acesteia.
În sfârşit, la 1567, Petru Voievod, fiul lui Mircea Ciobanul şi mama acestuia
Doamna Chiajna, ridica Biserica Domnească din centrul oraşului cu Hramul Sf.
Nicolae şi care e cunoscută şi sub denumirile ~e Biserica Târgului sau „a Grecilor''.
Este interesant faptul că o localitate qare Ia 1580-1590 are 900 de case din care
49 săteşti are cel puţin şapte biserici de zid Ia care se adaugă Biserica fostei Curţi
Domneşti şi ea de zid şi o Biserică papistăşejiscă căreia cân~va în secolul al XV-iea i
s-a dărâmat corul şi în locul lui s-a zidit un ielegant cor gotic cu nervuri de piatră şi
console pentru naşterile nervurilor sculptate foarte îngrijit.
Domnia lui Mihai Viteazul e marcata azi în Câmpul~ng doar de trei cruci, una
în curtea Bisericii Şubeşti, alta la intersecţia ~ctualelor străzi Negru Vodă cu Oncica şi
a treia pe strada Vasile Alecsandri. O biseric~, Biserica Bra~u ridicată în aceşti ani şi
reedificată pe la 1766 nu mai există astăzi. Luptele cu turcii din timpul lui Mihai
Viteazul aduc distrugeri mari şi oraşului. La începutul secoh.jlui al XVII-iea, cartierele
Câmpulungului sunt: Scheiul (cu biserica de zid), Valea (cu biserica de zid), Marina
(cu biserica de zid), Sf. Nicolae de Sus, Bradu (cu biserica 4e zid), Popa Savu (nume
mai nou), Târgul (cu Biserica Domnească), Marginea (Sf. I!ie), Sf. Troiţă, Popa Ene
(cu două biserici de zid şi anume Fundenii şi Surbetii), Sf. Gheorghe - Olari (cu
biserica de zid) şi Malu (actuala Bughe). Această împărţire teritorială se menţine până
1
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la 183 I. De fiecare cartier se ocupa un ârgar. Ei împreună cu judele erau chema\i să
apere şi privilegiile orăşenilor care con tau în scutiri de taxe şi corvezi, interzicerea
înstrăinării din moşia oraşului, doar orăş nii având dreptul să cumpere terenuri unii de
la al\ii, stingerea datoriilor orăşenilor pr n vânzarea bunurilor datornicilor numai către
orăşenii câmpulungeni şi interzicerea int rvenţiei în judecata orăşenilor a altui for decât
a judelui şi pârgarilor oraşului. Aceste p ivi legii vor fi reactualizate aproape la fiecare
domnie.
Prima construcţie de biserică in secolul al XVII-iea este Sf. Ilie (1626)
ctitorită de jupan Ghinea pe vremea lui Alexandru Coconul. După doi ani ( 1628) se
prăbuşeşte parţial din cauza vechimii i a cutremurului Biserica lui Basarab I şi
necropola în care sunt îngropaţi acesta ş fiul său Nicolae Alexandru Voievod. Pietrele
acestei biserici (prima din piatra de talie arhitectura Ţării Româneşti) vor fi refolosite
de constructori lui Matei Basarab care a demara amplul său program de construcţii
chiar cu Biserica Mănăstirii Negru Vod - mll.năstire ridicată pe amplasamentul Curţii
Domneşti din câmpulung.
Alături de Mănăstire, Matei Ba arab construieşte şi un han cu antrepozite şi
mută locul de desfăşurare a Târgului tr diţional de Sf. Ilie de pe locul actualei pieţe
(lângă Biserica Sf. Ilie şi mai înainte ângă Biserica Domnească - a Târgului - a
Grecilor) chiar lângă Mănăstire. Este or nduit stareţ Melchisedec. Acesta reface după
incendiul din 1640 mănăstirea folosin pietre din zidurile Cloaşterului care astfel
dispare. Cu această ocazie este construit umul mănăstirii unul din cele mai înalte (dacă
nu cel mai înalt) turnuri din Ţara Româ ască. Piaţa din faţa acestui turn era şi devine
un loc simbolic în ritualul alegerii jude ilor oraşului. în ziua alegerilor, a treia zi de
Paşti, pârgarii (care propuneau candidaţi' şi poporul se adunau la locuinţa candidaţilor
la postul de judeţ şi de aici porneau în lai la mănăstire (înainte de zidirea acesteia se
mergea la biserica anterioară bisericii lui atei Basarab).
În „Piaţa Judeţului", cea din fa turnului, aveau loc dezbateri. Câteodată lupta
verbală se· schimba în bătaie. Cei mai nu eroşi intrau pe poarta mănăstirii în frunte cu
alesul lor în sunetul clopotelor şi al mulţ mii. Protopopul, îmbrăcat în odăjdii, având în
mâini Evanghelia şi sfânta cruce, însoţi de doi copii cu sfeşnice aşteptau în pragul
bisericii venirea alesului. Acesta se î china obiectelor sfinte în sunetele imnului
„Cuvine-se cu adevărat". Noul judeţ i tra în Biserică urmându-l pe protopop, se
închina la toate icpanele şi jura înainte altarului că va păzi dreptatea şi drepturile
oraşului. Protopopul întreba mulţimea di uşile împărăteşti ale altarului „vrednic este?"
iar mulţimea răspundea „vrednic este". L ieşirea din biserică, pârgarii ridicau pe braţe
pe noul judeţ şi strigau de trei ori: „să trăiască jupan judeţ', iar poporul striga „sa
trăiască". Tot alaiul străbătea drumul pâ
la Crucea jurământului prin spatele Bisericii
Domneşti. Aici în piaţă, judeţul repeta ju ământul din biserică şi era aclamat din nciu cu
urarea „să trăiască jupan judeţ' şi ridica de pârgari de trei ori. Crucea jurământului a
fost edificată din piatră pentru prima oar la Crăciunul (25 decembrie) anului 1674. Ea
e înlocuită azi de o copie iar cea vech e montană în zidul casei Ionescu Berechet.
Pârgari şi alte înalte feţe conduceau pe 'udeţ la el acasă unde era petrecere. Uneori,
pârgari primeau o hârtie de la judeţ prin are acesta comanda pentru fiecare cartier câte
o petrecere Ia o cârciumă. În ziua alegeri , judeţul primea şi pecetea oraşului care stătea
sigilată şi se folosea numai în prezenţa pârgarilor care o desigilau. Cunoscătorii de
carte erau în Câmpulung mai numeroşi d cât în alte oraşe. Matei Basarab instalează la
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Mănăstire o tiparniţă prin mijlocirea lui Petru Movilă. Sunt construite din zid şi alte
biserici. Prima e Sf. Troiţă (azi dispărută). Se măreşte Biserica Sf. Marina cu un
pridvor şi se refac bolţile.
Pe la 1650. numărul locuitorilor oraşului era de circa 2000. Oraşul avea 12
biserici, grădini cu pomi, morL etc. Catolicii aveau două biseţici (?).
Viata nu e uşoară. La 1658, tătarii sunt pe aprdape
de oraş. Orăşenii se
I
evacuează. Tătarii, deşi aşteptaţi, nu intra î~ oraş dar prădlt împrejurimile. Lucrurile
evacuate erau ascunse de orăşeni în puţuri ~peciale şi hrJbe din fundul acestora şi
ascunzătoarea era a unei familii şi ştiută numai de acesta.
'
Sunt ridicate între 1660 şi 1667 mai imulte cruci din care azi se păstrează cea
de la Grădiştea (apa Sărată}, încă două din vrţmea lui Grigore Ghica tot la Apa Sărată,
încă una _tot _la ap_a Sărat~, ~ cruce aflată azife -~tr. Mărăşeş~i, una la Biserica Marina,
una la Biserica dm Sche1 ş1 una pe calea Bu h11 de Jos. Aqestea sunt atât documente
istorice cât şi dovezi ale meşterilor pietrari di Albeştii apropiaţi.
La 1669 ia fiinţă la Câmpulung şcoalr domnească îritemeiată de Antonie Vodă
din Popeşti.
1
·
O domnie importantă, cea a lui Şerban Cantacuzino se termina cu venirea la
Câmpulung a unor oşti austriece în frunte cu lfneralul Veter~i care e totuşi convins să
se întoarcă şi să ierneze cu oştile la Braşov. La începutµ! domniei lui Constantin
Brâncoveanu alte oşti traversează ţara şi trec prin Câmpulu~g spre pasul Bran. Toate
aceste manevre înseamnă pentru orăşeni pierderi şi pagube precum şi refugii. Viaţa se
aşează însă în cadrul unei domnii bogate şi plină de iniţiative.'.
La 1708 se zideşte din piatra Biserica Sf. Nicolae' - Nicuţ. Actuala Biserică
Popa Savu îşi capătă şi ea porecla de azi de la un popă ce sl„jeşte aici în acest timp. El
e prădat de nişte şcheieni din Braşov.
La 1711, la Bătălia de la Stănileşti pe Prut ia parte ~i Preda Drugănescu de 16
ani care va deveni mai târziu ispravnic de Muscel şi mare prbprietar în oraş deşi nu era
câmpulungean.
!
În noiembrie 1714 trece prin Câmpulung regele Suediei Carol al XII-iea
împreună cu 1500 de oşteni, în retragerea sa către casă. a1 venea de la Piteşti prin
Budeasa Mare. Va trece în Ardeal prin pasul ~ran străbătând !Dragoslavele şi Rucărul.
Curând după instalarea de Crăciunul anului q16 a Domnului Nicolae
Mavrocordat în Câmpulung îşi fac apariţia oşti austriece co~andate de prinţul Eugeniu
de Savoia pentru a asigura graniţa Ardealului şi a lua conliribuţii de război din Ţara
Românească. E o vreme de bejenie „prin mµnţi, cu patim~ rea şi cu lacrimi" scrie
cronicarul. Cu toate greutăţile, la 5 iulie 1718 se termină de zidit Bolniţa Mănăstirii
Câmpulung, ridicată pe locul uneia mai vechi, ~in lemn, de (al Matei Basarab.
Anul 1719 este un an de foamete mar~ şi ciumă.
;
La 8 iulie 1721 se termină lucrările de rezidire I a Bisericii Domneşti. O
consemnare într-un act de la 20 aprilie 1734 ne încunoştiinţe~ză de fapt că la acea dată
Preda Drugănescu amintit mai sus, cumpără n~şte „case de piatră cu pivniţă" ... pe 300
de taleri, deci în Câmpul ung, alături de alte feluri de case existau şi case de piatră. Una
din acestea este cuprinsă în nucleul actualei Case Ştefănescu Muzeul de etnografie din
str. Republicii nr. 5 ce va fi restaurată la 1934 de arhitectul Q. Ionescu Berechet şi va fi
premiată la Expoziţia de la Paris.
1
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el vornic

şi

cumpărată

ispravnic de Muscel, compara în
anterior şi înconjoară întreaga

proprietate cu un zid de piatră.
Războiul ruso-austro-turc din
ii I 736-1739 duce în iulie 1737 la arderea
oraşului. Totul începe de Bâlciul de Sfăntul Ilie când soldaţii austrieci intră în
Câmpulung, iau în stăpânire mănăstirea şi o fortifică. Oştile turceşti vin şi pentru a
recuceri mănăstirea şi oraşul, le incen iază. Sunt omorâţi mulţi orăşeni bănuiti de
simpatie pentru nemţi. E arsă şi Bărăţ a. De la 1737 până la 1742 oraşul rămâne
aproape pustiu. Mulţi orăşeni pribegesc 1e în satele din jur fie în Ardeal sau Moldova.
Pentru a repopula oraşul, domnia fac eforturi, renunţă la unele dări din partea
orăşenilor, le creează avantaje, etc. Egu enul Nicodim Beleteanul reface în scurt timp
viaţa mănăstirească de la Mănăstirea câ pulung. Cu toate acestea la 1746, mitropolitul
Neofit al Ungro-Vlahiei spune că prăp dul de la 173 7 a dus până şi la desfiinţarea
târgului de Sf. Ilie. La 1747 e creată „P nza oraşului" care este o transcriere a 37 de
hrisoave domneşti ce cuprind privilegi le orăşenilor câmpulungeni. E şi aceasta o
reacţie la prăpădul din 173 7.
După un timp reînc.epe activitat a de construcţii importante. La 5 septembrie
1757 se termină de zidit Biserica (azi di părută), ctitorie a preoţilor Oancea şi Ion. La
I O iulie 1760 se resfinţeşte Bărăţia. La 1765 e terminată construcţia Schitului
M!l.rculeşti numit azi Flamanda, Schitul
fost ctitoria lui Dimitrie Hagi Marcu Rosetti,
ispravnicul judeţului Muscel.
La 1766 este refăcută Biserica radului. Cu tot noul război ruso-turc început
la 1768 şi terminat prin păcile de la Fo şani şi Bucureşti (1772 şi 1773), în cartierul
Vişoi al oraşului, cartier de refugiaţi din Ardeal, se ridica Biserica Sf. Gheorghe şi Sf.
Apostoli Petru şi Pavel la 1774. cu tot r giul din 1770 când prin oraş trec în bejenie
mulţi boieri către Ardeal, în 1772 se rei târgul de Sf. Ilie. Dar la 1774 începe o nouă
răzmeriţă şi o nouă bejenie.
Înainte de anul 1779 este reco struită Biserica din Schei iar în acest an se
reconstruieşte Biserica Şubeşti de către rhimandritul Dositei, egumenul Mănăstirii şi
Trandafir. logofătul.
După 1785, în oraş îşi fac apari ia mulţi refugiaţi transilvăneni, participanţi la
răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan. Ei s aşează în cartierul Vişoi şi în satele Voineşti
şi Valea Mare. Ei se învoiesc să plăteasc moşnenilor orăşeni câte 40 de bani pe an de
fiecare casă ca dijmă şi clacă.
În 1787 începe un nou război ru o-turc. Austria se alătură ruşilor la 1788. Încă
din 1787, turcii devastează Biserica Fun eni şi probabil şi cartierul dacă nu cumva şi
oraşul. Însoţitoare permanente ale războ ielor, apar „lingoarea" şi alte boli precum şi
foametea. În 1788, martie, trupe austrie e coboară în Câmpulung. Ele sunt gonite de
turci. Cu această ocazie sunt arse multe case şi multe biserici între care şi Muceniţa
Marina, Schitul Flămânzeşti, Mănăstirea, etc. Toate se dreg greu. Deşi reparat la 1789,
Schitul Flamanda este din nou prădat şi ruinat. Ctitorul, aflat la Constantinopol îl va
repara la 1792. Către sfârşitul anului 179 , după plecare turcilor, bisericile pângărite de
aceştia au fost din nou târnosite.
În conjunctura politică a anilor 1787-1790, puterile, ce-şi disputau supremaţia
în zona ţărilor române, alcătuiesc stat stici, hărţi şi alte materiale referitoare la
teritoriile pe care şi le disputa. Cu această ocazie, armata austriacă face ridicările pentru
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harta manuscris ce se află actualmente în posesia Bibliotecii Academiei Române (cota
D - XXVII - 6) denumită curent „harta austriacă". Această ~artă oferă multe elemente
de interes. Oraşele sunt reprezentate destul de amănunţit, fapt care ne permite
cunoaşterea fazei de evoluţie a acestora la începutul ve•cului al XIX-iea. Oraşul
Câmpulung Muscel apare delimitat la sud de râpa perpenditulară pe Râul Târgului ce
trece pe sub bisericile Sf. Gheorghe şi Funde~i, la vest de p~alele platoului Grui, la est
de Râul Târgului, iar la nord de drumul SPfe Bughea, d~numit şi drumul Scânteii.
Aceasta denotă că aşezarea de azi nu a renunţat la nici una din zonele oraşului medieval
da la sfârşitul secolului al XVIII-iea.
Schema stradală, adaptată fflşiei î~guste de tere:n, cuprinsă între poalele
Gruiului şi râu. se compune din două strai·· longitudinal~ traversate de numeroase
ulicioare, prelungite cu fundături. Racorda a schemei st!radale la reţeaua marilor
drumuri de comerţ medievale, care uneau raşovul cu ptincipalele oraşe ale Ţării
Româneşti se face prin traversarea râului ~i demonstreai,ă faptul că şi în această
perioadă câmpulungul îşi păstrase rolul î~emnat în sd1imbul de mărfuri dintre
1
Transilvania şi Dunăre.
Se remarca faptul că principalele direcţii de traţizit se concentrează spre
centrul oraşului, delimitat probabil în acea epoca de strada qare are cap de perspectivă
biserica Domnească sau a Târgului, numită actualmente str.da Caragiale, spre sud, şi
de strada ce trece pe lângă biserica Sf. Nicolae - Popa Savu la nord. Din oraş ies şi alte
drumuri, dar de interes local, cum este cel ce pleacă spre Bu~hea sau prelungirile celor
două străzi principale longitudinale până la intersecţia lor cu şoseaua spre Piteşti Curtea de Argeş.
Din acelaşi plan al oraşului se pot trage concluzii prlvitoare la tipul de locuinţă
şi felul parcelei de locuit. Locuinţa apare în general izolatăj însă totdeauna amplasată
către stradă, fie paralel, fie perpendicular pe axul străzji, iar partea din fund a
parcelelor, liberă de clădiri, este folosită probabil ca grădin~ sau livadă. Moştenire din
această epocă, oraşul are şi azi circa 980 parcele, neluând în iseamă zonele modernizate
în care textura parcela s-a şters. După cum se mai poate ve&a, Câmpulungul avea mai
multe cartiere de meseriaşi grupate în jurul bisericilor de bţeaslă; aceste cartiere sunt
uşor de identificat pe planul austriac datorită semnului ~onvenţional reprezentând
biserici.
Se remarcă patru incinte întărite pe cornişa râului T~rgului. Enumerând aceste
obiective dinspre sud spre nord, putem nominaliza biserica Sf. Gheorghe sau biserica
Fundeni, mănăstirea Negru Vodă, ansamblul, Bărăţiei şu bi~erica Sf. Nicolae - Popa
Savu. Alte obiective identificabile ar putea fi: biserica Şu~eşti, biserica Domnească,
modificată în secolul al XIX-iea, biserica Sf. h'roiţă azi dis~ărută, biserica Sf. li ie, iar
pentru capătul de nord al oraşului biserica Muceniţa Mari~a şi biserica Sf. Nicolae
Nicut. În cazul acestor două ultime obiecti~ este posibil~ şi varianta ca bisericile
dinspre nord să fie biserica din Schei şi biseric• Valea, dispărută şi ea azi.
Peste râul Târgului pot fi recunoscute biserica Flam~nda şi biserica din Vişoi.
Planul austriac nu ajunge să indice prin nucleele lui toat' cele 12 „despărţiri" ale
oraşului, de care se ocupă până la 1831 (anul introducerii! Regulamentului Organic)
câte un pârgar, şi anume: Scheiul; Valea; Marina; Sf. Nicola~ de Sus sau Nicuţ; Bradu;
Popa Savu; Târgul sau Biserica Domnească; Marginea sa,\J Biserica Sf. Ilie, Popa
Stoica sau biserica Sf. Troiţă; Popa Ene sau Fundeni şi Şubeşti; Sf. Gheorghe; Malu.
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Acelaşi plan oferă şi schema posibilităţilor de apărare a oraşului dinspre sudvest. Unul din obstacolele importante în calea duşmanilor era constituit de râul
Târgului, dublat spre oraş de iazul Morilor. Urma apoi malul râpos al râului de unde
apărătorii dominau pe atacatori şi unde erau plasate şi cele patru incinte întărite având
şi turnuri. Concomitent apărarea era asigurată şi de numeroasele biserici cu elemente de
fortificaţie ale oraşului.
Sintetizând, putem spune că, spre deosebire de situaţia din alte oraşe, harta
austriacă reprezintă zestrea arhitecturală a oraşului Câmpulung în ultimii ani ai
secolului al XVlII-lea ca o grupare de clădiri în cartiere de meseriaşi şi agricultori,
fiecare cu nucleul său, dispuse de-a lungul importantelor artere de tranzit comercial
european.
Planul tratează oraşul omogen şi, deşi consemnează, nu evidenţiază vechile
trei componente ale oraşului din punct de vedere al proprietăţii - şi anume: obştea
orăşenilor, proprietăţile mănăstirii Negru Vodă şi proprietăţile Bărăţiei (ultimele două
lipsesc din „despărţirile" oraşului). Pentru oraşul Câmpulung, caracterizat prin cele
anterior spuse, ultimii ani ai secolului al XVIII-iea par a fi de refacere după marile
distrugeri suferite în timpul războiului ruso-austro-turc, precum şi din cauza epidemiei
de ciumă.
Trebuie semnalat în pragul secolului al XIX-iea şi un fapt cultural pozitiv ce
demonstrează interesul pentru instruirea tineretului: înfiinţarea la 1796 a şcolii de la
Flamanda.
Cronica evenimentelor cu repercusiuni asupra vieţii şi mediului construit al
oraşului în secolul al XIX-iea debutează cu marele cutremur de la 14 octombrie 1802.
Seismul a ~cut să se prăbuşească numeroase locuinţe, a avariat clădiri de cult, a
păgubit numeroşi locuitori. Cu această ocazie crapă şi cupola bisericii mănăstirii Negru
Vodă, monument important al oraşului ridicat de Matei Basarab pe locul şi cu piatra
bisericii Curţii Domneşti din Câmpulung şi zugrăvit de zugravul Pârvu Mutu. Acestui
eveniment nefericit i se datorează pierderea definitivă peste câţiva ani atât a
monumentului de arhitectură cât şi a picturii lui.
În acelaşi an avem cunoştinţă de prezenţa în oraş a unui „chirurgus", numit
losephus Ziegler, care îşi des~şura probabil activitatea în afara celui mai important
stabiliment de sănătate al Câmpulungului, care era bolniţa mănăstirii înfiinţată în
secolul al XVII-iea, reînnoită între altele cu o frumoasă capelă la 1718 (lucru amintit
anterior).
La cererea comandamentului trupelor de ocupaţie ruseşti, în 181 O se
alcătuieşte prima catagrafie pe care o cunoaştem pentru secolul al XIX-iea. Din ea
aflăm că oraşul avea circa 2500 de locuitori sau circa 525 de familii şi 469 de case. Din
totalul locuitorilor, 969 erau bărbaţi, iar I062 erau femei, în toate parohiile, în afară de
Sf. Troiţă care cuprindea 35 de familii de ţigani (probabil că aceştia lucrau pe lângă
meseriaşii fierari care au dat numele străzii fierari de lângă mănăstire şi care îşi ţineau
steagul de breaslă în această biserică). Pentru a aprecia sintetic creşterea populaţiei
oraşului până la primul război mondial, intercalăm aici tabelul tuturor recensămintelor
cunoscute de noi entru această erioadă.
Nr
Anii
Case total
Din care de
Familii de
Total suflete
catolici
i ani
crt.
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I

2
3
4
5
6

7
8
9
10

1810
1811
1838
1840
1855
1860
1865
1872
1897

1899

524
733
1.494
744
835
l.841

-

20

35

20

-

I

'

-

-

2.500
3.430
6.266
3.000
6.215 (8.999)

8.283
9.890
11.222
13 .439

Continuând enumerarea evenimentelor, aflăm că la \1813, din cauza epidemiei
de ciumă, cunoscută sub numele de ciuma lui Caragea, tradiţionalul târg de Sf. Ilie din
Câmpulung este oprit.
i
În anul 1814, consulul englez Wilkinson face o vi~ită prin ţară, oprindu-se şi
la Câmpulung. Acestei vizite îi datorăm o descriere făcută de consul mănăstirii Negru
Vodă ale cărei ziduri erau în ruină. Dealtfel nu peste mult tirţtp, în anul 1819, o parte a
bolţii deja crăpate a bisericii mari a mănăstirii se prăbuşeşte. Pentru a face faţă nevoilor
de cult, în acelaşi an, probabil bolniţa mănl!.stirii este lărgi$ şi începe să suplinească
biserica mare, ca spaţiu. Apamias Beldiman, egumenul măo!stirii Negru Vodă, scrie
următoarele despre domnia lui Grigore Ghica: „multe popoabe (. „] au împodobit
poliţia Bucureşti cum şi patria sa". Vrem să înţelegem prin a~easta că ţara trăia în acele
timpuri momente de refacere, de reconstrucţie. Acelaşi ţ;pamias - moldovean de
origine - egumen al mănăstirii cu începere din 1813, porneş e şi desăvârşeşte lucrările
de reconstrucţie a acesteia. Încredinţate arhitectului Joh n Freywald, lucrările se
eşalonează din 1827 până în 1831. Probabil lucrările de la m.năstire au avut o oarecare
influenţă asupra ritmului construcţiei şi aspectului clădirilor tntemporane. Arhitectura
de influenţă occidentală - stil Empire întârziat - a clădirilor ficiale nu înlocuieşte însă
definitiv arhitectura tradiţională, chiar în cazul clădirilor ai ample. O clădire ce
datează probabil din această perioadă este casa din str. Ne~ru Vodă nr. 141 care are
scrijelit pe buiandrugul de lemn al gârliciului pivnitei data 17? „.
Catagrafia din 1831 menţionează pentru prima d~~ă oraşul împărţit în mai
puţin de 12 „despărţituri". Conform acestei catagrafii, !cartierele oraşului erau:
mahalaua Scheiul, mahalaua Popa Savu, mahalaua Bise~icii Domneşti, mahalaua
Şubeşti, mahalaua Sf. Gheorghe, alături de mahalalele din afara trupului oraşului cum
ar ti: Curelari, Malu, Mărcuş, Vişoi, Bărbuşa şi Bughea.
:
La 1832 oraşul este reîmpărţit administrativ pe ţulori sau vopsele: Roşu
(centru) cu enoriile Domneasca, Sf. Ilie, Sf. Vineri, Sf. Troiţ •• Popa Savu; Negru (sud)
cu enoriile Şubeşti, Sf. Gheorghe, Fundeni şi Mănăstirea; P{lbastru (nord) cu enoriile
Bradu, Marina, Valea, Sf. Nicolae de Sus, Schei; Verd~ (mahalalele Mărcuşi şi
Bughea).
i
Cutremurul din noaptea de 12 noiembrie 18~6 se adaugă la seria
evenimentelor nefericite ale timpului. S-a găsit însemnarea c' în acea noapte „s-au tras
singure clopotele la biserici".
·
i
În acelaşi an începe la Câmpulung construcţia pri~ei şcoli de stat ce se va
inaugura la 8 septembrie 1836.
1
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La 183 7, pictorul I. Negulici, proaspăt întors de la Paris, începe să picteze
cunoscutul Peisaj din Câmpulung. Lucrarea rămâne neterminată. Azi, colţul din oraş
pictat de artist este neschimbat. În acelaşi an, cererea de schimbare a împărţirii
administrative a oraşului nu este aprobată de către consiliul edililor.
Un alt cutremur devastator are loc la 11 ianuarie 1838. Se păstrează înscrisul
că „multe biserici şi alte ziduri mari s-au stricat". Probabil că desenele lui M. Bouquet,
executate la 1840, înfăţişează în mare parte rezultatele dezastruoase ale cutremurului,
deoarece starea clădirilor Câmpulungului prezentata de artist este descurajatoare.
Anul 1840 este anul unei noi catagrafii ale cărei rezultate sunt prezentate în
tabelul de mai sus. Atlam din acesta că oraşul are circa 3000 de locuitori şi 741 de case.
Dintr-o consemnare de epocă ( 1843) aflltm, de asemenea, că drumul de la
Câmpulung la Bucureşti se făcea in circa 4 zile cu diligenţa. Caii poştei păşteau în
ceairul de peste Râul Târgului în faţa mănilstirii. Un desen contemporan păstrează
pentru cei de azi silueta oraşului văzută din ceairul Poştei. În planul de dincolo de râu,
mănilstirea Negru Vodă, ale cărei turnuri şi ziduri marchează cornişa platformei
oraşului, se vede complet. Între turnurile mănăstirii se profilează, e dealul Gruiului, pe
Măgura şi pe fundalul de munţi, turlele celorlalte biserici ale oraşului cuprinse în
unghiul de vedere şi anume: Şubeşti, Sf. Troiţă, Biserica Domnească şi poate chiar
turnul Bărăţiei. Adăugăm la elementele surprinse de desen o moară pe iazul morilor şi
un pod peste Râul Târgului, cam în zona actualului pod modern ce uneşte oraşul cu
Valea Romaneştilor. Călătorii şi călăreţul din primul plan păşesc pe vechiul drum al
Piteştiului şi Curţii de Argeş, azi str. Mărăşeşti de dincolo de râu. Alături de stampele
lui Bouquet, acesta este unul din puţinele documente cunoscute ce ne prezintă imaginea
oraşului.

Din arhitectura caracteristică epocii ne-au parvenit o suită de clildiri la care nu
bariera între un neoclasic timid şi o meşteşugită preluare de elemente populare
din arhitectura tradiţională cum ar fi: cornişe evazate peste intrări sau balcon, baluştri
strunjiţi din lemn, foişor cu geamlâc spre curte etc.
În 1842 pe tronul Ţării Româneşti urca domnitorul Gheorghe Bibescu. Acesta
va vizita Câmpulungul, care începuse să aibă o oarecare faimă turistică, între anii 18441846. În acest interval oraşul suferă o suită de prefaceri ce par a fi în avantajul său.
Astfel, piaţa este mutată de pe locul actualei grădini publice, pe amplasamentul ei de
azi. Cu această ocazie se amenajează prob~bil pentru prima dată o grădină publică în
oraş şi se realizează promenada centrală. Arhitectura construcţiilor Câmpulungului
capătă o tentă romanticii prin apariţia de ornamente neogotice din ipsos pe faţade şi din
lemn traforat la partea de sus a geamlâcurilor. Există o dovadă a acestui stil - poarta
dintre incinta bisericii şi cea a bolniţei mănăstirii şi care se datoreazA probabil
arhitectului curţii I. Schlatter. În anul 1844 oraşul este reîmpărţit administrativ în
cartierele: Vişoi - de la limita sa nordică până la actualul tribunal; Târgul - de la
tribunal până la biserica Fundeni; Bughea; Malu; Mărcuş. Câmpulungul este descris în
anul 1851 de călătorul englez I. H. Skeene, care vizitează atât Bărăţia cât şi mănăstirea
Negru Vodă.
C. D. Aricescu publica în 1855 primul său volum, iar în 1856, al doilea din
„Istoria Câmpulungului", una din primele lucrări de acest fel apărută în ţară.
Catagrafia oraşului, alcătuită în aceşti ani, ne dă următoarele date referitoare la
populaţie şi case: populaţia totală este de 6215 locuitori, iar numărul de case în oraş
există
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este de 835. Oraşul este din nou împărţit administrativ în cartiere botezate pe culori
astfel: Galben cuprinzând Scheiul şi Vişoi; Roşu - tot centrul; Verde - sudul oraşului şi
Mărcuşul; Albastru - Bughiile şi Malu.
Pentru a ne orienta în ceea ca. priveşte dezvoltattea economică a oraşului,
amintim aici că în 1855 funcţionează în oraş 19 mori, opt fabrici de piei, cinci povemi,
opt pive, şapte dârste etc.
În 1860 ia fiinţă la Câmpulung oficiul telegrafic. Vestea o găsim însemnată şi
pe un aghiasmatar al bisericii Sf. Ilie. În acelaşi an este chernat pictorul Gh. Tattărescu
pentru a executa pictura în bolniţa mănăstirii Negru Vodă. Vrem să ne exprimăm cu
această ocazie regretul că portiuni mari din această pictură, extrase cu grijă în timpul
restaurării construcţiei, au fost abandonate şi s-au degradat în curtea mănăstirii. Din
această perioadă se păstrează mai multe desene ale unor clădiri executate de către
pictorul Tăttărescu.
În anul imediat următor aşezării de ţară nouă se organizează în judeţ şi oraş o
anchetă socială sub conducerea lui Dionisie Pop Marţian. Între rezultatele acestei
statistici, se găsesc ştirile referitoare la construcţiile oraşului. lată mai jos câteva date
culese cu această ocazie. Casele înalte reprezentau la 1860 circa 10,7% din clădiri în
mediul urban pe judeţ şi reprezentau un număr de 182 de clădiri. În Câmpulung
regimul de înăltime era conform tabelului de mai jos:
Case cu:
Cârn ulun•

2 caturi
126

3 caturi

I cat
1.715

Din care bordeie
21

Constatăm că procentul locuinţelor cu 2 caturi reprezintă 6,8% din totalul
locuintelor, situate ce se va modifica mult către sffl.rşitul secolului al XIX-iea.
Sistemele constructive cele mai răspândite sunt exprimate statistic astfel:

Case i acareturi cu ere i din:
Câm ulun

Zid
312

Lemn
3.120

Pământ

50

Total
3.512

Se constată la mijlocul secolului trecut un foarte rtjare procent de construcţii
din lemn în cadrul oraşului. Acest recensământ este un ghicii important în urmărirea şi
selecţionarea valorilor arhitecturale muscelene deoarece moinentul în care s-a realizat
reprezintă o etapă importantă în evoluţia casei muscelene. Ii>acă vom dori să păstrăm
clădiri document, pentru această epocă trebuie să ţinem seatnă neapărat de rezultatele
acestei statistici.
În 1864 se reface Spitalul Judeţean. Recensământul din acelaşi an ne arată că
popula1ia oraşului atingea cifra de 8.283 de locuitori.
În anul 1868 se modernizează drumul spre Giuvala, ceea ce face ca drumul
către Braşov să devină mai uşor accesibil. Carol Poppi de Szatmary realizează
cunoscuta panoramă fotografică a oraşului, un excelent gtiid pentru cei ce studiază
oraşul acelor vremi.
Cam în această perioadă regele Carol I vrea să cumpere un mare teren pentru
construirea unui palat de vară pe Creţişoara, dar obştea c~mpulungeană nu accepta
vânzarea. Astfel Câmpulungul ratează în favoarea Sinaiei aŞezarea aici a capitalei de
vară a României.
În 1870, Carol lsler face câteva desene în Câmpulun~. Se păstrează din această
perioadă imaginea bulevardului Negru Vodă.- promenada onaşului fotografiată înainte
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de incendiul ce avea s!l-i schimbe faţa la 1885. Din aceşti ani datează câteva construcţii
câmpulun~ene ce demonstrează redeşteptarea interesului publicului pentru ornamentul
neogotic. ln aceastll. categorie se înscriu Biserica Domnească, casa de peste drum şi
anul din centrul oraşului.
În 1875 pictorul Teodor Aman realizează o pânză reprezentând o porţiune din
centrul oraşului cu turnul Bărăţiei. Compoziţia este pitorească şi caracteristică. Acelaşi
colţ de oraş atrage în aceiaşi perioadă pe pictorii Carol Popp de Szathmary şi Nicolae
Grigorescu de la care se păstrează două lucrări cu subiectul amintit.
Dup!I mai mulţi ani, în ziua de Sf. Dumitru (Simedru, sărbătoare musceleană
cu rădăcini probabil în perioada romană şi care se caracterizează prin aprinderea de
focuri la intersecţiile de uliţe unde mahalagii se cinstesc cu diverse băuturi şi aperitive)
a anului 1885, un puternic incendiu cuprinde casele din centrul oraşului între Bărăţie şi
biserica Sf. Nicolae - Popa Savu. Incendiul produce pagube mari. În locul clădirilor
arse sau avariate sunt ridicate actualele clădiri centrale ale Câmpulungului, stilul
acestora este acelaşi cu cel al clădirilor ce se construiesc în toată ţara de la Drobeta Turnu Severin la Dorohoi. Ornamentul, mai simplu la început, devine din ce în ce mai
bogat, mai imaginativ şi mai integrat funcţiunii faţadei. Datorită faptului că se inspiră
din arhitectura mai multor epoci. acest stil a fost numit eclectic.
La I iulie 1887 se pune în circulaţie trenul pe calea ferată Câmpulung-Goleşti.
Construcţia gării şi a căii ferate antrenează modificarea intrării în oraş dinspre sud, prin
crearea sau modernizarea unui drum paralel cu calea ferată. Noul local al spitalului este
dat în funcţie la 1890. Grădina publică existentă, adiacentă promenadei centrale, este
reamenajată după gustul epocii în acelaşi an.
La 1892 se pune piatra fundamentală pentru localul Şcolii normale „Carol",
înfiinţată în 1867, în Bucureşti şi transferată la Câmpulung. Construcţia acestui
important edificiu cultural durează pân!I la 1897. Proiectul a fost întocmit de către
arhitectul Ion N. Socolescu în stil neoromânesc incipient. Stilul ei influenţează
arhitectura locală. Se răspândeşte gustul pentru faţade compuse din panouri de
cărămidă şi moloane de colţ, lucru vizibil la numeroase construcţii de locuinţe ridicate
în aceiaşi vreme. În acelaşi timp se impun şi atribute ornamentale ale arhitecturii vechi
româneşti cum ar fi cărămida smălţuită, bumbii smălţuiţi, arcul în acoladă etc. ca la
casele Manolescu de pe Matei Basarab şi Negulici în Parcul Mirea.
Bustul lui Radu Negru, prima operă de artă plastică cu destinaţie publică a
oraşului, este dezvelit la 1898 în părculeţul din faţa Primăriei şi ea o clădire în stil
neoromânesc.
După anul 1900 urmează o mare campanie de construcţii importante. Bilanţul
efortului constructiv al secolului se face la Câmpulung în ajunul primului război
mondial, când oraşul capătă o parte din aspectul său de azi. Dacă încercăm o clasificare
a construcţiilor executate către sfflrşitul secolului, surprindem influenţe ale
eclectismului la clădiri ca Tribunalul, construit la 1900, hotelul „Muscelul", hotelul
„Florian Nicolescu", casa de pe strada I. Negulici, vila Mirea ş.a. La aceste construcţii,
respectul pentru tradiţie se remarcă la curţile interioare în care nimic nu contrazice
arhitectura tradiţională. Stilul discipolilor lui Ion Mincu se recunoaşte la clădiri ca
primăria, construită între anii 1904-1907, pe locul caselor închiriate pentru primărie de
la familia Gheorghiu, la casele Drăghiceanu, Stătescu, Golescu, casa de pe strada Elena
Doamna, nr. 8, clădire presupusă a fi proiectată chiar de către arhitectul Ion Mincu etc.
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Stilul Secession se contopeşte cu cel naţional şi dă naştere unei arhitecturi
exuberante, de o mare varietate de forme ce înglobează elemente ale casei tradiţionale
cum ar fi: foişorul, sala, parterul înălţat, jocul de lemnărie traforată şi marea suprafaţă
albă, impunându-le epocii. Exemple de clădiri construite în acest stil sunt casa Oprea
Iorgulescu, casa N. Constantinescu cunoscută şi sub numele de „Casa poloneză",
Şcoala de muzică etc. Unele din formele născute din contopirea stilurilor Secession şi
românesc se mai perpetuează şi azi, demonstrând marele lor prestigiu în faţa publicului.
Acesta este cazul foişoarelor marcate de acoperişul independent supraînălţat. În ultimii
ani ai secolului al XIX-iea se deschide peste râu strada Cuza Vodă.
Numeroase edificii de cult sunt modificate în ultimii ani ai secolului al
XIX-iea, tbră ca transformările să le îmbogăţească volumetric şi artistic. Sub târnăcopul
înnoirilor cad monumente a căror lipsă o regretăm. Între acestea amintim numeroase
case în stil tradiţional şi bisericile Sf. Troiţă, Bradu, Sf. Vineri, Valea (acestea din urmă
din lipsă de enoriaşi). Începutul primului război mondial înseamnă pentru oraşul
Câmpulung un sfârşit de epocă de prosperitate.
Ales de Regele Carol I pentru a deveni capitala de vară a României atât pentru
trecutul istoric cât şi pentru clima şi natura de o mare frumuseţe oraşul îşi ratează şansa
datorită opoziţie obştii târgoveţilor dar acest lucru nu înseamnă că afluenţa de turişti şi
viligiaturişti nu e destul de mare.
Atât Câmpulungul cât şi Dragoslavele şi Rucărul sunt la sfărşitul secolului al
XIX-iea şi începutul celui unnător localităţi cu o mare vogă. Aşa cum am mai
menţionat, la Davos, în Elveţia, era afişată lista localităţilor cu aceeaşi climă cu a
acestui oraş, climă binefl1cătoare pentru bolnavii de plămâni. Câmpulungul era pe
această listă la loc favorizat.
Războiul a devastat zona Câmpulungului. Retragerea, bombardamentele,
bolile. refugiul locuitorilor au adus nenumărate pagube. Este de remarcat eroismul şi
demnitatea cu care acestea au fost supo.rtate. După război în~orirea este mai timidă. Cu
toate acestea se construieşte destul. Intre primele zidiri enumerăm Liceul de Fete
( 1920 ), Casa Anastase ( 1921 ), Casa Diaconescu ( 1925 ), Ateneul popular de lângă
mănăstire ( 1927), toate datorate arhitectului Dumitru Ionescu - Berechet şi în stil ul
neoromânesc evoluat. Biserica mănăstirii Negru Vodă este cercetată la 1925 de
arheologul Virgil Drăghiceanu şi astfel lumea ştiinţifică ia cunoştinţă de planurile
bisericilor ce s-au succedat pe amplasament.
La 1928, Patriarhul Miron Cristea reface Mănăstirea Câmpulung ca instituţie
religioasă dar un mare incendiu la 8 mai 1934 distruge turnul, acoperişurile caselor şi o
parte din chiliile ce adăposteau şcoala pentru copii orfani ai preoţilor căzuţi în război
(aici au studiat Patriarhul Justin Moisescu în copilărie şi mulţi alţi preoţi distinşi ai
bisericii române). Focul distruge şi cartierul apropiat până la Biserica Şubeşti.
Refacerea cartierului se face sub patronajul Regelui Carol al II-iea şi e o mostră de
cartier de locuinţe în stil neoromânesc. Axate pe Str. Nicolae Alexandru Voievod de la
intersecţia cu strada de lângă Maternitate unde se realizează: chiar o piatetă cu o cruce
comemorativă (după obiceiul Câmpulungului) în centru, construcţiile sunt variate şi
specifice zonei.
În 1934 este terminată Prefectura Judeţului Mustel, clădire reprezentativă
pentru opera arhitectului D. Ionescu - Berechet, în stil neoromânesc. În acelaşi stil se
construieşte şi actuala Şcoală nr. I „Oprea Iorgulescu" în 1938 de către acelaşi arhitect
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din donaţia filantropului căruia îi poartă numele. În anul 1940 este reconstruită Biserica
Schitului Flamanda de către arhitectul G. M. Cantacuzino.
În apropiere la Bilceşti, se începe construcţia unui amplu conac, al familiei
Alimănişteanu, construcţie proiectată de arhitectul Octav Doicescu (?) şi a cărei capelă
(de fapt o biserică) este pictată de Cecilia Cuţescu Storck. Ansamblul, înconjurat de un
parc impresionant ar fi urmat să devină proprietatea Regelui Mihai I, la moartea
proprietarului care nu avea urmaşi. Sunt de menţionat în Câmpulung şi câteva
construcţii art-deco pe str. Negru Vodă şi vile modernizate.
Războiul al doilea mondial şi rezultatele lui nefaste pentru România, au afectat
şi viaţa oraşului Câmpulung. Opoziţia anticomunistă şi antisovietică a făcut ca asupra
oraşului să curgă o ploaie de arestări, desfiinţarea judeţului Muscel şi decăderea
economică. Naţionalizarea a avut şi ea efectele scontate: distrugeri de întreprinderi,
clădiri, plantaţii etc.
Prima construcţie importanta, păstrată şi azi realizată după război a fost blocul
din piaţa actualei primării (fosta prefectură) care închide perspectiva din piaţă spre
munţi. Arhitectul autor este Leon Garcia.
Alte câteva blocuri centrale au fost construite în anii 1960 de arhitectul Radu
Răuţă. Fondul principal de construcţii a rămas aproape intact. Când industrializarea
accelerată a făcut necesară construcţia de blocuri de locuinţe, acestea au fost amplasate
dincolo de Râul Târgului în cartierul Vişoi datorită arhitecţilor câmpulungeni Radu
Răuţă şi Maria Mulţescu.
În anul 1988, la o survolare a oraşului cu elicopterul, N. Ceauşescu constata că
la Câmpulung „Epoca de aur" nu fusese marcată îndeajuns prin blocurile centrale
caracteristice şi ordona un detaliu de sistematizare cu demolarea întregii zone centrale.
Din fericire, detaliul nu este pus în practică şi centrul Câmpulungului se păstrează şi azi
dar supus de data aceasta ameninţărilor datorate reflexelor întârziate ale ignoranţei şi
dispreţului pentru valorile trecutului. Ansamblul Câmpulungului rămâne şi azi extrem
de susţinut valoric, unitar şi aş putea spune unic în întreaga zonă a Munteniei şi e de
datoria noastră să-l păstrăm şi să-l valorificăm cape un foarte valoros unicat".

• „Studiul de fundamentare pentru delimitarea zonelor protejate cu valoare deosebita culturolll, istorica.
arhitectural-urbanistici ln Municipiul CAmpulung Muscel" cuprinde alllturi de memoriul de cercetare,
propuneri pentru regulamentul urbanistic privind zonele de protecţie istorico-arhitecturala şi monumentele de
arhitecturA, lista principalelor evenimente legate de istoria Câmpulungului (publicata partial în volumul
Momente istorice din Judeţul Argeş - destin şi viitor - 2000 ), lista clAdirilor propuse pentru clasare pe lista
monumentelor istorice definitA ln vederea completarii informa\iilor necesare clasarii de noi monumente,
regulament general pentru zona istorica a oraşului, clasificarea zonelor protejate, un regulament specitic
zonelor arheologice precum şi circa 36 planşe cu studii urbanistice şi arhitecturale.
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ZIARISTUL PITEŞTEAN IOAN G. YALENTINEANU ( 1834-1898)
ŞI EVENIMENTELE ISTORICE DIN ANII 1848-1900•
PAUL I.

rncu "

Pe „cartea de vizită" a lui I. G. Valentineanu „citim" următoarele repere
biografice: revoluţionar paşoptist, militant unionist, istoric, traducător, literat şi 0111
politic (şef al Siguranţei Statului în timpul domniei lui Cuza).
,
A făcut parte din grupul ziariştilor profesionişti care sau remarcat grin participarea la marile evenimente istorice din a
doua jumătate a secolului al XIX-i ea şi prin înfiinţarea unor
importante publicaţii apreciate de cititori : C. A. Rose tti (18161885), „Românul", piteşteanul Jon C. Fundescu ( 1836-1904)
'
„Telegrafu l", Nicolae T. Orăşanu ( 1833 - 1890), „Nichipercea",
.
Ie" ş. a I .
„ Gh 1mpe
Câteva date din documentele de stare civilă . S-a
născut în oraşul Piteşti , judeţul Argeş, la 5 iulie 1834, f·i u al lui
Gheorghe şi al Joi ţei Yalentineanu. Nu am depistat documente
suficiente şi certe referitQare la ascendenţii şi descendenţii neamulu i să u, ai familiei
sale. Viaţa . ziaristului s-a încheiat în mod tragic, la 23 noiembrie 1898 (nu 191 O), în
Bucureşti , la Spitalul Colţea , unde s-a sinucis 2 . Nu se cunosc motivele suicidului.
' Comunicare preze ntat~ in ses iunea an ua l ă a Muzeului Judeţean Argeş , diJ1 Pi teş ti. 2-3 noi embrie 200 I.
Cuprinde şi extrase din volumul Personalităţi şi alţi oameni de seamă din municipiul Piteşti . mmrnscri s
pregătit pentru tipădre.
'
•• Piteşti
' l'entm date şi aspecte biobibliografice vezi: Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea„., B ucu reş ti , 1940.
p. 881 ; C. C. Giurescu, l(iaţa şi opera (ui Cuza-Vodă, Edit. Ş liinţifi că, Bucureşti , 1966. p. 8 şi urm „ ed.
<1 li-a. 1970; Bibliografia Istorică a României, ( BI~) , III, secolul XIX, Tomul 5, falit. Academ iei, Bu c ureş li .
1974. p. 8 (nr. 1936, 1937), I00 (nr. 2619). 309 (nr 9466), 322 (nr. 9768); l::nciclopedia lstoriogro./)e1
liomân1tşti, (EIR). Edil. Ş li i ntiti cn ş i Enciclopt:dicil, Bucureşti , 1978. p. 338: /Jic/i onciml U terat11ri 1 llo111âne.
De la origini până la 1900 (DLR -~ 1900). Eclituru Academiei. Bucureşti . 1979. p. 88 1: /\posrol Stan.
Grupări şi rnrente pol11tce in l?omrinia intre Unire şi Independenţă (1859-18 771. l cli t. Ş ti i11tif1cn şi
E nciclope dică , Bucureşti , 19 79. p. 47, 57. 70-71, 102 1 136, 155-156, 168-169, 306, 345 ; Paul I. l)icu.
Contri b uţii la istoria teatrului din Piteşti (2 ), în „Argeş" , Piteşti , XX III , aprilie 1988. nr. 4 ( 199), p. 5; idem.
Militanţi piteşteni pentru Unire [1859], in „Argeşul l i~er'', P iteşt i , III, 1992, nr. 535, p. 2; Petre Popa, Paul
Dicu. Silvestru Voinescu, Istoria 11111nicipi11l11i Piteşti, Edit. Academiei, Buc urcşli , 1988,
p. 193, 199; Octavian Sachel arie, Ioan G. Valentineanu, în Argeşeni în spiritualitatea românească , voi. 2,
Biblioteca Judefeană Argeş , Piteşti , 1988, p. 114- 11 5; Spiridon Cri stocea, A rgeş. Dicţionar de istorici,
P iteşt i , 2002 .
1
l'rimaria Municip iul ui B.ucureşti , Registrul Starii Ci vile pentru Morţi, nr. 6820. din 26 noi.::mbr ic 1898
(dei;edat în ziua de 23 noie mbrie 1 898) ~ data decesulu i reconlinna1a prin adrcsu nr. 3 1 424124 iulie 1992, lu
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Studii. După absolvirea claselor primare a frecventat cursurile secundare la
Colegiul „Sf. Sava" din Bucureşti (clasele I-V). În ultimele clase a participat la
manifestaţii, iar la finele clasei a V-a s-a aflat în primele rânduri ale revoluţionarilor din
1848. Este arestat şi exilat în Ucraina, la Kiev. Revine în ţară în anul 1856. Nu se ştie
dacă a continuat studiile. Era considerat om cult, autodidact, poliglot (franceză,
italiană, germană, rusă, slavonă, greacă ş. a.).
Activitatea publicisticA 3 . A fost unul dintre cei mai competenţi şi combativi
ziarişti profesionişti din perioada 1856-1898, „cU' un condei incisiv", critic predominant
negativist, pamfletar talentat, liberal independent, fără angajament la una din cele două
grupări politice liberale - radicală şi moderată.
După repatriere s-a consacrat gazetăriei. Începând cu 1856 colaborează la
rubrica literară a săptămânalului „Timpul", apărut în trei serii ( 1854-1861 ), şi la alte
periodice: „Secolul", „Naţionalul", „Românul", „Dâmboviţa", „Concordia",
„Telegraful" etc. La „Telegraful" era prim-redactor (1871), iar N. T. Orăşanu
răspundea de rubrica umoristică; ulterior piteşteanul Ioan C. Fundescu a devenit
redactor, redactor-şef ( 1877), director şi proprietar ( 1879).
Numele lui I. G. Valentineanu este indiscutabil legat de gazeta „Reforma"
( 1859-1888), tipărită cu întreruperi şi schimbări de titluri din cauza repetatelor
suspendări, procese de presă şi arestări. Primul număr (6 septembrie 1859) se intitula
„Reforma, diaril politicu, judiţaril şi literaru". Fondator - N. Coculescu; redactori I. G. Valentineanu şi I. A. Comăneanu. În realitate, I. G. Valentineanu a fost
redactorul-şeC directorul şi proprietarul gazetei pe întreaga perioadă a apariţiei. De
asemenea, fondator, împreună cu N. Coculescu. Titulatura nu a fost aleasă întâmplător,
ci în leg!ltură cu marile transformări şi reforme structurale iniţiate după realizarea
Unirii Principatelor Române, proiecte şi acţiuni pe care I. G. Valentineanu le-a susţinut
cu energie. Au intervenit două schimbări de titlu: „Popolulil'' (I O aprilie - 7 mai 1861 );
„Constituţionalu lu" ( 16-24 iulie 1866). Ediţia în limba franţez.ă: „La Reforme. Revue
hebdomadaire de la Roumanie et de I' Etranger" (23 octombtie 1863 - 14 martie 1864;
octombrie - 7 decembrie 1865).
La „Reforma" au colaborat personalităţi ale culturii româneşti, politicieni:
I. H. Rădulescu, Gr. Alexandrescu, V. Alecsandri, C. A Rosetti, D. Bolintineanu, Iosif
Vulcan. C. D. Aricescu, Simion FI. Marian, Gr. H. Grandea, Constanţa Dunca, D.
Papasoglu ş. a. Sunt tipărite fragmente traduse din Contractul social de J. J. Rousseau
(la propunerea lui D. Bolintineanu); necrologul redactiei şi cuvântările lui C. A. Rosetti
şi M. Pascaly la moartea lui I. Câmpineanu; scrisoarea lui Alberto Quintana către V.
Alecsandri şi cuvântul preşedintelui juriului concursului de la Montpellier (27 mai
1878); traduceri din Horaţiu (Odă la ţară, D. Bolintineanu); din Mickiewicz (Or. H.
cererea noastrn. inrcg. sub nr. 1543 - C/23 VII 1992 şi prin extras din Registrul de decese pentru uz oficial,
llblinut prin Scrvirnll Stnrii Civile de le Primllria Municipiului Piteşti. Anul 1910. trecut în multe tip!lrituri,
pentru 1.kces m1 este reni Pentru deces v. ,.Timpul". XX. 1898. p. 258. Calendar pentru toţi românii . ,
lfocurcşll. 1874-1906. Jl. 476 (4-5); Calendarul ilustrat român .. „ Bucureşti, ·1909, 937 (6-7).
1
Pentru publicHtiile mentionate in text, vezi: Nerve Hodoş şi Al. Sadi1 Ionescu. P11b/icaţiile periodice
romdnew .. Tom I. C11llllog alfabetic 1820-1906, Bucureşti, 1913; C. Bacalbaşa, Bucureştii de alttidată, voi.
I. ( 1871-11177), t.:dil. Eminescu, Bucureşti, 1987 („Refonna", p. 93; v. şi alte publicatii la care a colaborat I.
G. V ): I. Hangiu. /Jicţ1onar al presei/iterare româneşti ( 1790-1982). Edil, Şt Ene., Bucureşti, 1987, p. 259
(„Reforma": v. şi 11ltc publicatii); idem, cd. a 11-a, Bucureşti 1996.
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Grandea), din Uhland (Mihail Strajan, junimist, scriitor, fost profesor la Gimnaziul din
Piteşti, 1873/1874), din Schiller, Musset ş. a. În gazetA apare un document important
pentru gândirea politică şi sociologică românească, pentru istoria literaturii, necunoscut
sau puţin cunoscut: conferinţa tânărului cărturar Titu Maiorescu, de 19 ani, intitulată
Ceva despre comunism şi socialism, ţinută în Bucureşti la 20 sept. 1859, în două
numere, din 24 şi 27 sept. 1859. Prof. G. Călinescu, în articolul Titu Maiorescu
socialist!?, publicat după 1944, la „Rubrica optimistului", nu aminteşte de această
cuvântare. I. G. Valentineanu, în comentariile referitoare la conferinţa tipărită, scria:
„Acest orator june şi dotat de un talent rar, dezvoltă cu multă elocinţă marea idee ce
ocupă în timpul modern spiritele şi frământă cele dintâi capacităţi din lumea europeană,
principiul sau întinsa idee a comunismului şi socialismului" 4 • În articolul arătat mai
sus, G. Călinescu argumenta că T. Maiorescu nu a fost influenţat de ideologia socialistă
şi comunistă, dar a cunoscut tipărituri, în anii de studii şi ulterior în care sunt prezentate
aceste teorii. Totodată, în anii 1875-1888, în paginile ziarului „Reforma" au apărut
creaţii eminesciene sau materiale referitoare la viaţa şi opera lui Eminescu
(v. Bibliografia Mihai Eminescu, I, Editura Academiei, 1976, p. 21 şi urm.).
Unele articole (pamflete) i-au cauzat lui I. G. V. numeroase neplăceri: arestări
(I O), procese de presă (21 ), condamnări la închisoare, amenzi, confiscări şi suspendări
ale ziarului, avertismente, ameninţări etc. A fost unul dintre cei mai persecutaţi ziarişti
până la 1900. N. Iorga, în volumul Istoria presei romaneşti ( 1922, p. 120) recunoaşte
că «„. „Reforma" lui I. G. Valentineanu ziarist plin de iubire pentru meseria sa, trece
prin avertismente şi suprimări necontenite .„». La procesele de presă a fost aparat de
cei mai competenţi avocaţi. În 1859, fiind acuzat de calomnie, avocatul bănăţean
Vasile Maniu (1824-1901), scriitor, istoric, viitor membru al Academiei Române,
deputat, senator, magistrat, i-a asigurat apărarea în faţa instanţei 5 • În multe articole a
criticat pe miniştrii, pe primii miniştri şi chiar pe domnitorii Cuza şi Carol. A denunţat
nedreptăţile sociale sub lozinca „dreptate - naţionalitate - adevăr".
I. G. Valentineanu a intervenit atunci când dr. N. Kretzulescu, şef al
guvernului şi ministru de interne, a demis din funcţia de efor (director) al Eforiei
Spitalelor Civile (27 iulie 1862) pe scriitorul Gr. Alexandrescu, în unna unor
neînţelegeri, fără explicaţii şi aviz. Poetul a trimis o petiţie domnitorului, solicitând o
altA funcţie corespunzătoare, însă nu a primit răspuns. Toamna, probabil la îndemnul
lui I. G. Valentineanu, a hotărât să publice în presă situaţia grea în care se află. În
„Reforma (nr. 37/6 sept. 1862) s-a tipărit o scrisoare a fabulistului, însoţită de
comentariul redactorului şef I. G. Valentineanu, intitulat Examen medical (aluzie la
profesia de medic a premierului N. K.): „O repetăm - dezaprobăm cu desăvârşire tot ce
s-a unnat în această cestiune şi am dori ca medicii noştri, pe lângă medicină legală, să
posede o mai mare doză de bun simţ, de simpatie şi de respect către bărbaţii aceia care
au ilustrat patria noastră. Un om de stat care prin seriozitatea şi onestitatea sa se bucură
' Condiţiile istorice ale apariţiei şi dezvoltlirii clasei muncitoare din România, Edil. Politica, Bucur~ti,
1984, p. 171-172.
i Vasile Meniu, Pledoriu D-lui advocatu 8. Maniu in aptirarea lui/. G. Valenlineanu acuzatu de prepuiloru
şi calomniatoru prin scrieri lipările. Publicata de I. G. Valentineanu, Bucureşti (lmpr. le!I Adolf Ulrich).
1859, 32 p. (I 14 759), v. Bibliografia Romtineascti Modernă (BRM), 1831-1918, voi. III (L-Q). Edit. Şt.
Ene./ Soc. de Şt Filologice din România, Bucureşti, 1989, p. 177 (nr. 34.095); Victor Neumenn. l'asile
Maniu. Monografie istorică, Edit. Facle, Timişoara, 1984, (Valentineanu, p. 38-39. 124, nota 31)
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de opiniunea oamenilor serioşi ai naţiunii noastre, un om care ţine astăzi întâiul grad în
statul român, cade într-o slăbiciune care nu ar putea fi ierta(ă nici chiar unui june fără
6
experienţă şi expus patimilor sale" • Dezvăluirile presei au1 avut un puternic ecou în
conştiinţa cititorilor (poetul fiind binecunoscut şi stimat), iar· orgoliul primului ministru
a fost serios afectat.
Acelaşi guvern condus de dr. N. Kretzulescu a su~pendat ziarele „Românul"
(C. A Rosetti) şi „Nichipercea" (N. T. Orăşanu). I. G. Valentineanu împreună cu C. A.
Rosetti, N. T. Orăşanu, Gr. Serurie, Em. Kinezu ş. a., au otganizat o întrunire în sala
Bossel din Bucureşti (27 sept. 1862), pentru a protesta. Parţicipanţii au fost arestaţi şi
7
judecaţi. Principalul aparător a fost Mihail Kogălniceanu . Mulţi cititori şi chiar
specialişti nu cunosc activitatea juridică a marelui om politic, Inculpaţii au fost judecaţi
şi eliberaţi datorită priceperii avocatului angajat. Într-un ed~torial din „Reforma", din
15 oct. 1863, I. G. Valentineanu a cerut cu insistenţă înfăptuirea reformei agrare. A
criticat şi apostrofat pe deputaţii şi senatorii care se în1potriveau şi pe cei care
tărăgănau lucrările. Pentru acest articol a primit un avertismeiit de la Ion Ghica.
În anul 1858, I. G. Valentineanu, a convins pe scriitorul-tipograf Petre
lspirescu să tipărească corespondenţa secretă a principelui Vogoride, fără aprobarea
cenzurii. Poliţia a aflat şi a confiscat volumele tipărite, iar Ispirescu a fost arestat timp
de trei săptămâni. Prin intervenţii s-a dispus eliberarea în ziua deschiderii Adunării adhoc, însă a găsit postul ocupat de altă persoană. Prin justiţie l~a redobândit 8 .
I. G. Valentineanu în „Reforma" şi în alte ·publidaţii, pe lângă problemele
economice, administrative etc., o atenţie deosebită a acordat'situaţiei grele a populaţiei
româneşti aflate sub stăpânire străină. În unele articole a denunţat măsurile restrictive şi
represive luate de către autorităţi imperiale9 •
Activitatea politică. A participat efectiv la acţiunile întreprinse în perioada
pregătirii şi realizării Unirii. În zilele „fierbinţi", de maximă tensiune, 22-24 ianuarie
1859, I. G. Valent ineanu s-a aflat în fruntea populaţiei din Bucureşti şi din împrejurimi,
pe Dealul Mitropoliei şi în alte sectoare ale Capitalei, împreună cu avocatul piteştean
Nicolae Dimancea ( 1838-1921 ); avocatul Constantin T. Grigorescu ( 1824-1903),
născut în Piteşti, însă domiciliat în Ploieşti - Prahova, primar al Ploieştilor; doi
reprezentanti ai Goleştilor - Al. C. Golescu-Albu ( 1818-1873) şi Constantin Racoviţă
(1830-1891); ziaristul oltean Nicolae T. Oraşanu (1833-1890, Negreni - Olt) ş. a.,
pentru a sustine alegerea lui Cuza ca domnitor 10. Presiunea maselor şi abilitatea
"/Jurnmenle ~i mcmuscrist! /11erare, voi. I, Edit. Academiei; Bucureşti, 1961, p. 30 (nota 9).
1
lmM, III, p. I079 (nr. 49318) Pro1es111/i1 către Înalta Curie al Acuzaţi/orii.de la 28 Seplembrie, [Bucuresci,
18591. S~mncaz~ N. T OrAşanu, I. G. Valentineenu, C. A. Rosetti ş. a, 7 p.' (I I 02.227).
'/)urnmente şi manuscrise ltlerare, voi. li, Edit. Academiei, 1969, p 193 (date biografice I. G. V., la p. 209,
1101<129).

' /\pos1ul Stan, up. c11.. p. 155-156.
'" Paul I. Di cu, v. 11rticulcle despre Unirea din 1859, ln Spiridon Cristocţa, Argeş, Dicţionar de istorici,
Piteşti 2002; Paul I. Dicu Avocatul Nicolae Oimancea (1838-1921) din f'iteşti, militant pentru Unire şi
lndept!ndenţă, în .. Argessis. Studii şi Comunic!ri", Muzeul Judefean Argeş, X, 2001, p. 555-556 (v. şi
notele). La 23 ianuarie 1859, caimacAmia formalii din Emenoil Billeanu, Jim Manu şi Ioan Al. Filipescu, a
emis decretele 45, 46 şi 47 „către superiorii mânăstirilor Tismana şi Motru, spre a primi ce arcsta\i pe Nicolae
şi Ştelhn Golcsw, C. A Rosetti, Dumitru şi Ion Briltienu, C. D. Aricescu, N. Orăşanu şi I. G. Valentineanu
hllnuiţi ca tulbu1·atori ai ordinei publice··. (C. D. Aricescu, Scrieri alese, Edit. Minerva, Bucureşti, 1982,

r
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diplomatică a unor oameni politici din gruparea liberală unionistă (piteşteanul Ion C.
Brătianu, Vasile Boerescu ş. a.) şi din gruparea conservatoare (Barbu Catargiu ş. a.) au
înfrânt rezistenţa sau oscilaţiile antiunioniştilor, veleităţile unor contracandidaţi propuşi

de gruparea conservatoare.
I. G. Valentineanu s-a bucurat de încrederea domnitorului Al. Ioan Cuza. Aşa
11
se explică numirea lui în funcţia de mare răspundere - şef al Siguranţei Statului • Şi
atunci înaltul demnitar avea rang de ministru. Nu am găsit documente care să răspundă
cu certitudine la întrebările: când şi cum a fost organizată instituţia (serviciul)
Siguranţei Statului ? Cei mai mulţi istorici nu cunosc persoana care a îndeplini această
importantă misiune în timpul lui Cuza. În perioada respectivă instituţia şi persoana
care-i asigura conducerea nu erau mediatizate, popularizate. Lovitura de stat din I I
februarie 1866 a fost minuţios pregătită de către „monstruoasa coaliţie" realizată între
liberali şi conservatori. Expresia „coali\ie monstruoasă" s-a creat şi utilizat în anii
1862-1863/ 1864, în cursul dezbaterilor cu privire la reforma agrară. S-a afirmat că I. G.
Valentineanu a fost, dacă nu primul, printre primii ziarişti care a folosit-o în articolele
din „Reforma".
Cum a acţionat şi dacă a acţionat şeful siguranţei înainte şi în timpul
complotului împotriva domnitorului? Istoricul C. C. Giurescu, în volumul Viaţa şi
opera lui Cuza Vodă (1966) descrie în felul următor actul detronării: „... Complotiştii
fixară ca dată a actiunii noaptea de 11 /23 februarie. În seara zilei de I O, pe la orele 7,
un tânăr transilvănean, Gheorghe I. Dogărescu, din serviciul lui Cezar Bolliac, fu trimis
de acesta cu o scrisoare către Cuza în care îi anunţa complotul şi iminenţa unui atac
asupra palatului. Introdus „cu mari greutăţi", tânărul predă scrisoarea chiar lui Cuza în
mână. Principele, impresionat mai ales de faptul că mesagerul refuzase să ia bani
- o liră - pe care i-i oferise, chemă pe comandantul pieţei, colonelul Zefcari, şi pe şeful
siguranţei I. G. Valentineanu. Aceştia îi spuseră că nu ştiu nimi.c de un asemenea atac,
că nu poate fi vorba de revoluţie, deoarece poporul e liniştit. Principele, fără să
cerceteze mai amănunţit şi să ia alte măsuri, dădu ordin să se dubleze garda palatului;
nu ştia că însăşi garda era câştigată de adversari. Între timp, complotiştii puseseră la
punct ultimele detalii ale acţiunii. Pentru a îndepărta orice bănuială, se organizează în
casă la C. A. Rosetti o recepţie care durează toată noaptea, luminile arzând continuu;
iar prefectul politiei capitalei, Beldiman, este antrenat la un joc de cărţi şi lăsat să
câştige spre a i se distrage atenţia. Mult după miezul nopţii, trupe din Regimentul 7 de
linie şi două baterii de artilerie se îndreaptă spre palat. Aici garda, comandată de
maiorul Lecca, îi aştepta. Un grup de ofiţeri şi de civili intră în clădire, ajung la uşa
încăperii în care dormea Cuza, o forţează şi pătrund înăuntru. Cuza nu se opune, deşi
avea pistoale la îndemână şi când grupul de ofiţeri, cu revolverele în mâini, îi cer să
11
În timpul tilcultaJii, în 1946, efilctuam cercetări în arhiva Operei Române din Bucureşti, urmarind
elaborarea unei bibliografii cu tipariturile acestei institutii şi despre aceaslll institutie, in cadrul catedrei de
hibliologie condusa de profesorul N Georgescu • Tislu. Într-un dosar am gllsil scrisori şi adrese în care se
men\iona calitatea lui Valentineanu de şef al Siguranţei Statului (documentele se refereau la tipamca şi
difuzarea libretelor de opere, traduse de I. O. V.). Am anuntat pe prof. C. C. Giurescu şi l-am lntrebnt daca
ştie ceva despre organizarea şi functionurea siguran1ei statului în timpul lui Cuza. Nu a putut sa dea un
r!lspuns satisflcltor şi clar. M-a rugat sa extind cercctarile şi la Arhivele Statului, ceea ce am şi Ilicul. Au
intervenit lnsa evenimente itepl!lcute în viaţa prof. Giurescu. Dupa revenirea la catedra ( 1956/57) n fost
reluata rezolvarea problemei respective.
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abdice şi-i prezintă decretul respectiv, el ii iscăleşte pe spatele unuia din complotişti,
căpitanul Pilat. Acest decret avea următorul cuprins: „Noi, Alexandru Ioan l, conform
dorintei naţiunei, depun astăzi 11/23 februarie 1866 cârma guvernului în mâna unei
locotenenţi domneşti şi a ministerului ales de popor" 12 . .
La 36 de ani, I. G. Valentineanu s-a înrolat voluntar în unităţile garibaldiene
care au luptat în războiul franco-prusian din 1870 alături de annatele franceze, aşa cum
au procedat şi alţi români (circa 900), intre ei aflându-se căpitanul-inginer Titus Dunca
(? - 1903, Piteşti), publicist, scriitor, viitor membru în conducerea filialei argeşene a
Societăţii „Carpaţii", care milita pentru eliberarea teritoriilor româneşti de peste munţi,
econom (intendent) la spitalul judeţean din Piteşti.
Activitatea de traducAtor. A constituit o preocupa~e îndelungată pentru I. G.
Valentineanu, probabil şi datorită faptului că învăţase mai multe limbi străine în etapa
copilăriei. A tradus singur şi în colaborare un număr apreciabil de lucrări, cu predilecţie
librete scrise pentru operele muzicale ale unor reputaţi compozitori: Verdi, Donizetti,
Bellini ş. a. Amintim libretele operelor Rigoletto, Trovatore (Trubadurul), Emani,
Lucreţia Borgia, Africana, Robert Diavolul, Lucia di Lamennoor, Favorita Don
Pascuale, Maria de Rohan, Norma, Machbeth (în colab. cu M. A. Canini),
Nabucodonosor (în colab. cu Nicolae Filimon, scriitor, primul critic şi cronicar muzical
român). Alte traduceri: Lăutarul (cu M. A. Canini); din A. Karr (Amorul unei femei);
din P. Feval (Misterele Londrei); din Al. Dumas (Istoria unui mort narată de el însuşi);
melodrama lui Anicet - Bourgeois şi Ph. Dumanoir (Doctorul negru) ş. a. Unele librete
au fost utilizate la pregătirea şi prezentarea spectacolelor de operă în Bucureşti. Un
număr însemnat de traduceri au fost publicate de editura. Leon Alcalay din Bucureşti,
majoritatea fiind difuzate de librăriile din tară sau prin comenzi directe făcute de
biblioteci şi cititori 13 .
Activitatea literarA. I. G. Valentincanu a scris versuri, povestiri, schiţe etc. În
1890 a tipărit o culegere intitulată Cugetări, maxime şi proverbe. Cânturi naţionale şi
politice din toate pruvinciile române. Creaţiile proprii au un nivel estetic redus.
Din lipsă de documentaţie aprofundată nu ne putem pronunţa asupra relaţiilor
dintre Valentineanu şi Eminescu. Se admite că pe linie profesională, în calitate de
ziarişti, între ei s-au stabilit relaţii normale, colegiale, întrucât în ziarele „Timpul" şi
„Reforma" nu au apărut polemizări, aşa cum s-a întâmplat cu alţi doi piteşteni: Ion C.
Fundescu şi Nicolae Dimancea. În plus trebuie să ţinem seama că Valentineanu a
deţinut mult timp funcţia de preşedinte (decan) al sindicatului ziariştilor, la sediul
sindicatului având posibilitatea să se întâlnească cu Mihai Eminescu de câteva ori în
timpul unui an.
La finele lunii martie şi începutul lunii aprilie 1889, deoarece starea sănătăţii
lui Mihai Eminescu s-a înrăutăţit, forurile medicale şi juridice au început formalităţile
pentru punerea sub interdicţie şi co~stituirea consiliului de familie.
În lipsa membrilor familiei sau a rudelor apropiate, în consiliu au fost cooptati
cei mai apropiaţi prieteni şi cunoscuţi; Titu Maiorescu, I. L. Caragiale, I. G.
1

~ C l". Giurescu. op. cit .. p. 374-375.
l.ihrflria Alcalay Lrimilea adrese şi prospecte le primR.riile din oraşe, propunând cumpllrerea unor c&rţi

11

pentru hibliutccilc
Monogrcţfia Şcolii

şcolare şi

pentru acordarea premiilor la serbarea anuala (Paul Dicu,
P11eşt1, Edit. Pamântul, Piteşti, 1998, pentru 44, 45.

Nr 3 .. Ion P1lla/"" din
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Valentineanu, O. A. Laurian şi M. Brăneanu 1 \lntrarea lui Valenlineanu în consiliul de
familie este încă o dovadă că raporturile dintre marele poet şi ziaristul piteştean erau
amicale sau colegiale, cu toate că opţiunile lor politice erau diferite.
I. G. Valentineanu, istoric. Cu toate obiecţiile formulate de către anumiţi
cercetători cu privire la valoarea ştiinţifică a scrierilor sale în care prezintă evenimente
şi personalităţi, totuşi aceste lucrări sunt frecvent utilizate de mulţi autori.
În 1859 publică pamfletul politic Biografia oamenilor mari scrisă de unii
oamu micu, Paris, Place de Pantheon, 138 p. (autorul este menţionat pe ultima pagină);
Bucureşti, Tip. Copainig, 1859. În volum critică pe reprezentanţii reacţiunii, pe
antiunionişti şi evidenţiază pe militanţii pentru Unire şi democraţie. Mai târziu a tipărit
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llPEIJJAl.l'b.

DIOGHAFIEA
OmuR ecto din 11nl8frn ca cll'ileulAR; efap"L
din r.o•lctate, rrn ce noule .,..nueAei,ie. OmHll

O~MENILOR ~l~RI

ne dl. ideea" do •fmnlAi•!. ll>umlJiea ne d'L Ideea
de co•ielale. H11ipc11 -11111pe indiolzr, fopmean.
f1miJl1Je, anipen -1111lpc •f>umiJil fopmeez"J. co•lelalea •

EICJUS.6.

.f nlp'u co~lelnle mul r.lnc cnR mnl p"J.8 011renical'L ce afa1. cJc111m1Lc dio{:,·pllc, ce ofJi:,
netcpl Knpo o Kuni:cpD"L, BBpe u Hll"Lll"J.1 KR(ltl
o Kondau!.

Toule neclu mlepl ~'1>1118 11~m118-

ce de indlolzT. 1'oole
'led"Lpl .,.n deocc1;ilc
ml mopl oatepl, uupc
mal p""1 c~nepaniluleo

PARIS.
rl1n 1111 PHllt6o1

0•1ecle unlcpl c'Lnlll upopemBpl uc 1mel clnrape .·
pc11peclnl"L mal sloe cal
J!
.
a•1cclel co~lel"Lgl•., : .

11!.t.

1J11·1olil'nHA Ionu.

-

138 -

•e

„., ..„.„ „.„ .„ „.....•..,.,.„•.,.••.
IH.utl•

o•••

l•p11p1. ••p•11111 llc hl•HI,
„1 ••
ll1lpo1ultl piui, r

„„ .„

„,

!Ul ••
Hclr•
••••LIHCJ.;
l11NI 1t4lt1l HWp• ., 111 n li• •n~

n„„.„
III'

l i .III uli.pl, PI 1nd1 H Ul•I,

cfi1W.11

••l•I

r1 n

••"'A„r.n,

ApHI041p„ aiof1-. " ' lfv9'11u1cn,

JC11

ft CIHIUI llpal 1 n•I HdH «'1

IH4 • 1f.11ll A•111e11 ~·

t!lcl,

1

111 111 HI\ U11d. !

Nl4•0N.
ou1;pcTDr111 N. 'lcttw11rr.h .

(ClliCIJiidl)

A~eJeamr cim11i111e11Le nouiAc, a•1cAeawl KBOJll"Llll fpnmoece 11ap3Klepiccan u1i ne iunwe
lonB Ep"Llieana, u wl ne fputcJc c"Lii 1>1mllp1.
lfonlp1 6p'LUeaul ce uualc zi~e na dponlil aaaa.nl8' 11' Clilltl anocloJll n.JdnpomT al l'onn.niel 1 •11nll nipr,rlnur ar Aiscpl"LUll uepel u1i at
111lopu1T fp&mocll ~e i ce decKlde. El 1111
1
0 11 ll"J.lalil fR co•lelalea uu1c1p1. n nM noa
din 1aplerlJe anllnaulonue, ns c'a allm:I de

•. o. V•ll•llHH•·
+1n1;

"M. Eminescu, Opere, XVI, Edit. Academiei,
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1989, p. XLII (Cronologie 1850-1889).
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broşuri politice, grupate într-o serie de memorii: Din memohile mele (caetul al 8-/ea).
Adevărul

asupra uciderii lui Barbu Catargiu. Istoria poli~ică contimporană. Cine e
a.1winul lui Barbu Catargiu? Cauza nepedepsirii ucigaşull'i in timpul de 34 de ani.
Bucureşti, Tipo-lit. Eduard Wiegand et Comp., 1896, 23 :p. În anul următor a fost
retipărită cu titlu prescurtat: Uciderea lui Barbu Catargiu fost ministru Preşedinte.
Cine e asasinul? Causa nedescoperirii ucigaşului fn timp· de 34 de ani. Bucureşti,

Tipo-lit. Ev. Wiegand, 1897, 23 p. Despre personalitatea omului politic Barbu Catargiu

(1807-1862) şi despre asasinarea lui la 8 iunie 1862 s-au scris şi tipărit multe pagini 1 ~.

Valentineanu în broşurile menţionate mai sus a susţinut că presupusul asasin, Iosif
Dunca, un naţionalist extremist, i-ar fi declarat că va împuşca pe Barbu Catargiu şi ca
i-a arătat pistolul cu cremene de care se va folosi!?! Au fost şi alte supoziţii, bănuieli.
Cei mai mulţi comentatori au considerat că este vorba de un asasinat politic. Trebuie
însă reţinut faptul că Valentineanu a deţinut funcţia de şef al Siguranţei Statului în
timpul domniei lui Cuza. În acelaşi timp să avem în vedere cbnflictele politice generate
de legea rurală intre gruparea conservatoare şi gruparea liberală radicală, în frunte cu
C. A. Rosetti.
În anul decesului a apărut o ultimă scriere semnată ~e I. G. Valentineanu: Din
memoriile mele (0 pagină de istorie modernă). Alegerea, detronarea şi înmormântarea
lui Cu:a-Vodă 1859, 1866, 1873. Bucuresci, Tip. modernă Gr. Luis, 1898, 143 p. Şi
această lucrare reprezintă o sursă bibliografică indisp~nsabilă pentru studierea
evenimentelor din perioada unirii Principatelor Române, pâna în deceniul al Vlll-lea al
secolului al XIX-iea.
Alte lucrări: Despre administratziea guvernului de la Balta liman, Bucureşti,
1859, IX-77 p.; Documente relative la administraţia guvernului interimar din 1856,
1857 şi 1858, Bucureşti, 1859. Valentineanu a fost acuzat de „punerea în circuit public
a unor documente privitoare la administraţia guvernului de la Balta-Liman precum şi a
administraţiei guvernului interimar din anii 1856-1857". A~ocatul Vasile Maniu i-a
luat apărarea. (v. Vasile Maniu, op. cit., p. 38-39); Austriq şi Principatele Române
(trad., 1859): Evreii in România (1866); Exilul românilor in Rusia (1896); Apel
inc1intea opiniunii publice (f. a); I. C. Lerescu, Patriotul Valentineanu (I. C. Lerescu, n.
în Piteşti, în anul 1830 şi decedat în 1895, dr. în ştiinţe politice şi administrative la
Liege, statistician, economist, subprefect şi director de prefecturA, funcţionar
ministerial, profesor în Brăila şi Bucureşti).
Legllturile în oraşul Piteşti. Valentineanu, în limita timpului disponibil, a
mentinut relaţii cu oraşul natal. Aici venea uneori ca vizitator, dar şi pe linie
profesională, ca ziarist. A sprijinit funcţionarea şi dezvoltarea activităţii teatrale. În
ziarul „Naţionalulu", I, din 27 nov. 1858, p. 394, a publicat .articolul intitulat Teatrele
Rumâne în care informa pe cititori că „astăzi se află un tea,tru naţional în mai multe
oraşe ale României". Menţionează teatrul de la Câmpulung-Muscel, înfiinţat de C. D.
Aricescu, care la data respectivă nu mai funcţiona. Apoi s-a rţferit la teatrul din Piteşti:
,,În Piteşti de asemenea, se afla un teatru naţional. Sunt câţiva:ani de când bravul român
d. A. N. Coculescu [iniţiala A este trecută eronat] inspirat de nişte frumoase
simţăminte, luă singur iniţiativa şi cu fondurile sale creă url teatru, fonnă o trupă şi
luptă din toate puterile pentru realizarea dorinţei sale şi susţinerea teatrului din oraşul
1
'

Cu:u/ /J(lrbu Catargiu ... , voi cd. de Stelian Neagoe, Edit. Scripta, Bucureşti, t 992.
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său. Dar, din nefericire, izolat şi nesusţinut de nimeni din compatrioţii săi cu mijloace,
teatrul nu putu să se susţie totdeauna. Acum reîncepe din nou prin concursul junelui
16
actor D. Slăniceanu, care luă direcţiunea şi reuşi cu multe dificultăţi a forma o trupă" .
Valentineanu a asistat la reprezentarea piesei Kir Zu/iaridis de V. Alecsandri, „... care
fu jucatil cu destul succes". Reţinem şi faptul că I. G. Valentineanu a conferenţiat în
Piteşti, la invitaţia filialei Ateneului Român, înfiinţată în 1866.
În încheiere ţinem să subliniem necesitatea elaborării unei monografii I. G.
Valentineanu şi a ziarului „Reforma", pe baza investigării tuturor surselor arhivistice
centrale şi locale. Pentru perpetuarea memoriei sale am propus ca o arteră de circulaţie
din Piteşti să poarte denumirea de „Strada I. G. Valentineanu".

16

Un rezumat al articolului din ziarul „Naţionalul" 11 fost inclus în Bibliografia anolilicli a periodice/or
voi. li (1851-1852), partea a 11-a, Edit. Academiei, Bucureşti, 1972, p. 1135 (nr. 21229).
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

DISCURSURI ROSTITE LA MOARTEA LUI C. A. ROSETTI
ELENA ROTARU
VASILE NOVAC'
Lucrarea de faţă' se vrea o continuare la o temă anterioară având ca subiect
funeraliile lui C. A. Rosetti.
Întrucât moartea sa, la 8 aprilie 1885 a îndurerat întreaga tară, în ciuda
recomandărilor ~cute de defunct, prin testament, ca înmormântarea să fie cât se poate
de simplă, funeraliile au luat proportii naţionale.
Întreaga societate românească a ţinut să-şi arate durerea, deoarece Rosetti
fusese cel ce i-a învăţat pe români „respectul ce se datoreşte omului; întotdeauna el a
căutat să-i deprindă cu ideile mari de libertate, de progres.
Cu afabilitatea lui, cu energia lui, a ajuns să vadă în (ara lui realizându-se toate
acele dorinţi care la început păreau a fi doar visuri." 1
Prezentându-se un prea mare număr de cereri, de a se rosti discursuri la
înmonnântarea defunctului şi fiind materialmente imposibil a se satisface toate aceste
dorinţe, s-a luat hotllrârea de a se citi numai trei discursuri, celelalte, fiind comunicate
publicului prin presă 2 .
Aşa cum am arătat în prima parte a acestui subiect, s-a acordat cinstea de a
rosti prima cuvântare, lui Mucenic Dinescu, delegatul sătenilor din Argeş care spunea
între altele:
„Durere mare este în ţară, văile noastre au răsunat întristat. Ţărănimea plânge
amar ... Sătenii au cunoscut pe Rosetti, pentru că dânsul i-a cunoscut, i-a iubit şi i-a
ajutat... Mult ne-a iubit şi multe a suferit pentru noi.
De aceea, zdrobiţi suntem în suflet astăzi când sprijinitorul nostru pleacă dintre noi. ...
Lacrămile săteanului vor încălzi neîncetat mormântul marelui patriot. ...
Şi facă Cerul ca actele Marelui Cetăţean să inspire şi pe alţii să meargă pe
calea grea şi spinoasă pe care a deschis-o şi a mers Părintele Patriei, ilustrul Rosetti" 3 .
Nicolae Ionescu, unul dintre cei mai vechi şi mai distinşi membri ai
Parlamentului, care l-a cunoscut pe Rosetti la Paris în anii 1846-1847 se referă la
începutul activităţii poetice şi la lupta sa politică, scoţând în relief însemnătatea
testamentului său. Din spusele lui relevăm mai întâi:
·Muzeul Judetean Argeş
1
„Românulu", miercuri, 10 aprilie, 1885, p. 323.
2
Ibidem.
'Ibidem.
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'

„Omul politic s-a arătat până şi în numele ce a $t fiilor săi, născuţi dupll
libertatea înviată din anul mântuirii 1848. Fiilor săi le-a ~s nume luate din istoria
patriei: Mircea, Vintilă, Horia,- reamintesc numele unor pdsoane istorice din analele
patriei··.
'
Concluzia celor spuse de Nicolae Ionescu, credem că se rezumă la următoarele
cuvinte rostite către sfârşitul discursului:
„Numai restul vieţii materiale se înmormânte~ pe veci; partea cea
nepieritoare, partea eternă a vietii, partea cea bună din-trânsul rămâne aici, rămâne ca
un sacru legat pentru generaţiunile viitoare.
Cununa ce el însuşi şi-a împletit-o prin faptele ~ale va rămânea în etern
strălucitoare şi va lumina calea posterităţii luminoase a patri~i, ca un far străluminos şi
în veci nestins" 4 .
.
Din partea comercianţilor, Tănăsescu scotea în eviclbnţă, în afară de durerea şi
jalea adâncă faptul că nici-o clasă nu datoreşte o mai iinare recunoştinţă marelui
cetăfean decât „clasa comercianţilor şi industrialilor".
„El, al cărui mare suflet a conceput emanciparea şi tidicarea României, el, şi-a
început glorioasa carieră lepădând titlurile şi prerogativei~ clasei boiereşti din care
ieşise şi îmbrăţişând clasa din care face parte, numele său ilijstru, se văzu alături cu ale
noastre, pe o firmă comercială.
:
Spiritul său puternic şi creator, călit de focul sacro al patriotismului, voia să
pregătească natiunea la luptă pentru emancipare şi această Ipregătire el o începu prin
ridicarea burgheziei.
,I
El veni între noi şi, începând un apostolat în care ;nu s-a dezminţit un singur
moment până la mormânt ne învăţă şi care sunt drepturile n~astre cetăţeneşti [ale) unei
fări libere şi care sunt datoriile noastre"s.
i
În încheierea discursului său reprezentantul comerci~nţilor sustine că:
„C. A. Rosetti fu sufletul şi cel mai mare apostol a~ partidei liberale, fu geniul
binefăcător al României Contimporane.„.
1
Numai iubirea a fost viaţa lui, atât de mănoas~ în mari rezultate pentru
România. Şi-a iubit ţara, a iubit libertatea, a iubit popolul, cum numai el ştia să
iubească. Mare cetăţean, soţ cu aşa mari calităţi, încât se poate zice că ele erau la
năl!imea so1iei sublime ce avusese fericirea de a găsi, pări te de o duioşie nesfârşită,
nimic n-a lipsit aureolei marelui om, după care ţara plânge a$ăzi„.
Să ne facem toţi un cult din amintirea virtuţilor sal~. Să ne iubim între noi, să
ne iubim ţara în amintirea exemplelor ce el ne-a dat şi acpsta va fi omagiul cel mai
dulce al sufletului său" 6 .
Din partea presei N. Bordeanu arăta între altele:
1
„Adevăratul creator al ziaristului politic la noi, el a juptat fără preget aproape o
jumătate de secol pentru libertatea presei.„
i
Aprig apărător a I drepturilor naţiunii, pe care o iubea mai presus de orice în lume, el
ştia că nu ne putem cuceri decât prin libertatea absolută a pr1sei„.

'Ibidem, dumini~n. 14 aprilie, 1885, p. 337.
~Ibidem,

sdmba1a. 13 aprilie, 1885 p. 333.

"Ibidem.
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numele Societăţii Presei, venim dar să depunem aci tributul nostru de recunoştinţă
ilustrului ei Preşedinte'.
Adresându-se generaţiei tinere, O. Giani arăta că deviza lui C. A. Rosetti a
fost: „Voieşte şi vei putea".
Comentând această deviză, Giani îşi încheia astfel, cuvântarea:
„Rosetti a voit şi presa română, pentru a cărei libertate a luptat până şi în
urmă, s-a întemeiat.
A voit - şi şcoala s-a dezvoltat şi limba s-a purificat şi teatrul a luat naştere şi
comerţul şi-a luat zborul şi ţăranul a răsuflat şi femeia română s-a înălţat şi a căpătat
drepturile sale şi democraţia s-a întemeiat şi libertatea a prins aşa rădăcini, încât nimeni
nu va cuteza măcar ai le atinge" 8.
I. G. Bibicescu adresându-se, în numele colaboratorilor, - învăţătorului,
părintelui şi amicului - arăta că se obişnuiseră a-l crede nemuritor. Îl roagă ca din Cer
să vegheze „încă asupra ţării şi asupră-ne şi şopteşte ale tale măreţe cugetări şi

în

aspiraţiuni" 9 •

la început, că
ilustru, care a luptat mai
bine de o jumătate de secol pentru ţară şi libertate, dar a fost un scriitor neobosit şi
energic a cărui operă va avea totdeauna un loc însemnat în literatura României".
În încheierea discursului, se susţinea pe bună dreptate:
„Academia Română nu va uita că îi datorează, în mare parte fiinţa ei. În
mijlocul vijeliei care ameninţa ţara la 1866, Rosetti, atunci Ministrul Instrucţiunii
Publice a venit la Palatul Locotenenţei Domneşti şi a adus în Consiliul de Miniştri
întâiul germen al înfiinţării Societăţii Academice, astăzi devenită Academia
Discursul din partea Academiei rostit de Ion Ghica

C. A. Rosetti „a fost nu numai un patriot mare, un

subliniază,

cetăţean

Română"io_

Iorgu Radu, delegatul judetului Suceava, susţinea că „marea idee a libertăţii,
care conţine în ea idealul de fericire al omenirii, a avut în iubita noastră ţară, una din
cele mai puternice pârghii în C. A. Rosetti, căci prin pana şi graiul său, s-a adus la
cunoştinţa multora din noi, această mare şi frumoasă idee - Libertatea. Vedeţi fraţilor,
el „a vrut şi a putut"; să avem şi noi deviza că: „a voi este a putea" 11 •
Vicepreşedintele Camerei, Dimancea i se adresa pentru ultima oară, astfel:
„Natiunea română, odinioară îmbucătăţită a devenit astăzi stat român, prin agerimea
luptelor tale. Statul român lndependinte şi-a pus Coroana Regală pe cap, prin stăruinţa
voinţei tale. Regatul Român se bucură de Constituţiunea cea mai liberală datorită
silintelor şi nestrămutatelor tale convincţiuni" 12 •
Deputatul Romanescu susţinea că C. A. Rosetti a fost mare fiindcă a iubit
poporul şi omenirea, suferind pentru el, pentru că, suferind a luptat cu credinţă
nestrămutată şi cu pasiune nemărginită pentru bine şi libertate. În încheiere arăta că:
„Tu, vei fi, pentru viitorime, steaua iubită care o va călăuzi în mersul ei, spre a
putea întemeia, în sfărşit, acea Românie voită de vasta ta cugetare, unită, propăşindă, în
7
Ibidem.
'Ibidem.
"Ibidem, vineri, 12 aprilie, 1885, p. 329.
'"Ibidem
11
Ibidem.
12
Ibidem.

https://biblioteca-digitala.ro

490

ELENA,ROTARU VASILE NOVAC

plină posesiune de sine şi dusă la limitele însăşi, ale dreptăţii~ ale idealului tău politic şi
social" 13 .
•
Era firesc, ca ceremonia funebră a ~nui om de vaţoarea lui C. A. Rosetti să
adune un imens buchet de cuvinte frumoase, pentru tot ceea ce însemnase el în viaţa
României.
Poate, pentru noi, cei ce trăim la începutul secoh.~lui XXI, frazele rostite la
moartea lui Rosetti par un pic exagerate, un pic exaltate chiari
Dar, de fapt, ele sunt pagini autentice ale filozofiei şi fiziologiei sociale, din cea de a Ila jumătate a secolului al XIX-iea.
·
C. A. Rosetti însuşi a fost un sentimental, un tip frenetic, exaltat, agitat, cu o
percepţie acută a realului, dar şi cu predispoziţie romantică s~re reverie, din orice" 14 •
Dincolo de latura romantică a discursurilor ţinute la funeraliile lui
C. A. Rosetti, mulţimea adunată, formată din muncitori !tipografi, deputaţi ţărani,
prieteni din clasa sa socială, dovedesc preţuirea de care s-a b~curat C. A. Rosetti printre
contemporani, apreciat de ei, ca unul din marii oameni politiei ai României.

"lhidl!m. silmbllUI. 10 aprilie. 1885, pag. 321.
"Marin Bucur.(' .1. Rose/11, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970. p. 129.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII ŞI COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

DESPRE ŞCOLILE PARTICULARE DIN PITEŞTI
ŞI DIN FOSTUL JUDEŢ ARGEŞ ÎN PRIMA JUMĂTATE A
SECOLULUI AL XIX-LEA 1
SPIRIDON CRISTOCEA'
care au jucat un rol important în viaţa social-economică,
se află şi Argeşul. Intensa activitate culturală
desBşuratll. în Argeş a fost favorizată de o serie de factori, dintre care amintim:
existenţa aici a primelor reşedinţe domneşti şi a primului scaun mitropolitan, numărul
mare de ctitorii ecleziastice care au reprezentat adevărate focare de cultură, intensa
activitate comercială ş. a. Forma cea mai eficientă pentru răspândirea culturii şi a
ştiinţei de carte au constituit-o şcolile care au funcţionat atât la oraşe cât şi la sate din
iniţiativă domnească sau boierească, pe lângă mănăstiri şi biserici, prin eforturile
sătenilor ş. a. Deşi şcolile publice s-au deschis după adoptarea Regulamentului
Organic2, în unele sate din Argeş şi în Piteşti au fiinţat şcoli şi din iniţiativă
particulară 3 . La 16 decembrie 1835 Departamentul Trebilor din Lăuntru (în continuare:
Departamentul) poruncea Ocârmuirii Judeţului Argeş (în continuare: Ocârmuirea) „să
cerceteze câte şcoale particulare şi cu ce număr de şcolari în fieşcare să afli!. în
coprinsul acelui judeţ, atât acolea în capitală i prin târguri, cât şi prin satele judeţului".
Întrucât trebuia ca în „cinsprezece zile cel mult să raportuiască Departamentului",
Ocârmuirea a transmis porunca subocârmuitorilor plăşi lor şi plaiurilor din judeţ (Argeş,
Aref, Găleşeşti, Loviştea, Olt, Piteşti, Topolog) ca şi Poliţiei Piteştiului, care au
răspuns destul de repede, cu excepţia celui de la plaiul Arefului care ori n-a răspuns, ori
Printre

judeţele

politică şi culturală

a

Ţării Româneşti

' Pentru aceasta problc:mll vezi: Spiridon Cristocea, Biserica şi şcolile particulare, în „Lumina linA",
Episcopia Argeşului, III, 1992, nr. 4, p. I, 7; Idem, Slujitori ai bisericii în şcolile particulare, în „Luminii
lina", IV, 1993, nr. 3-4 (18-19), p. 8-9.
• Muzeul Jude1ean Argeş.
2
Şcoala Na1ională din Pileşti. numitA după 1838 şi Şcoala Normala, a fost deschisA la 5 Jebruurie 1833, iar
şcolile publice săteşti au fost deschise în 1838/1839.
1
Despre şcolile particulare din Argeş din prima jumătate a sec. al XIX-iea vezi: Mann Branişte. Cdtevu ş1iri
despre şcolile din oraşul Pileşll înfiinţale pe lângă b1seric1 înainte de Regulamentul Organic. în „Mitropolin
Olteniei", XVII, 1965, nr. 3-4, p. 173-185; Idem, Primele sedii ale Şcolii Publice din Piteşti. Jn „Mitropolia
Olteniei", XXIV, 1972, nr. 1-2, p. 70-80; Idem, Şcoli particulare - dintre care unele pe /lingă biserici - în
veacul al XIX-iea, în „Mitropolia Olteniei", XXIV, 1972, nr. 3-4, p. 252-265; Constantin Dumitrescu, Emil
RacilA, Din istoricul învăţământului in ora~ul Pileşti (plină lajumătatea secolului al XIX-iea). Jn „Studii şi
comunicări", Muzeul Piteşti, 1969, p. 237-246; Idem, Din istoricul învăţământului în oraşul Piteşti, în
„Tribuna şcolii argeşene", Piteşti, 1970, p. 5-8; Petre Popa, Peul Dicu, Silvestru Voinescu, Istoria
municipiului Piteşti, Editura Academiei, Bucureşti, 1988, p. 186·187.
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raportul său nu se păstrează în arhivă 1 • Din raporturile s~bocârmuitorilor reiese că
şcoli particulare nu existau decât în oraşul Piteşti, în plăşil~ Găleşeşti şi Topologului.
La 3 I decembrie I 835, Poliţia Piteştiului înainta Ocârmuiri~' lista cu cele trei şcoli care
existau la acea dată în oraş, indicându-se „numele dascălii r'', „numărul şcolarilor" şi
„ce învaţă" 2 • Prima şcoală, având ca dascăl pe Nicolae Miti ineu, era frecventată de 45
de şcolari care învăţau „elinica", a doua, cu dascălul Grigorei, avea 12 şcolari ce învăţau
„elinica şi franţozăşte", iar a treia, cu dascălul Apostol, avea 25 de şcolari ce învăţau
„greceşte şi rumâneşte".

Din lista trimisă de Ghiţă Badea, subocârmuitorul plăşii Găleşeşti, la 21
4
ianuarie 1836, reiese că aici existau numai două şcoli: la $useni , cu 12 şcolari, şi la
5
Şerbăneşti • cu 15 şcolari, însa numele dasclllilor nu este me~ţionat 3 .
Cele mai multe şcoli din judeţ existau în plasa Topdlogului, aşa cum aflăm din
4
lista trimisă la 19 ianuarie 1836 de subocârmuitorul acestei lăşi . Cele şase şcoli sunt
indicate după satul din care era dascălul: Şuiei Cărpeniş1 (patru şcolari 6 , dascăl „diiaconu Savul ot Şuiei Cărpenişi"), Cepari Urlueşti 7 (cin4i şcolari 8 , dascăl - „Ioniţă
Popescu ot Cepari Urlueşti"), Bărseştii Vlădeşti 9 (opt şcolad 10 , dascăl - „popa Ioniţă ot
11
Bârseştii Vlădeşti"), Lumini (trei şcolari 12 , dascăl - „Ion d~iaconu Gheorghe Băran ot
Lumini"), lzbăşeşti IJ (şase şcolari 14 , dascăl - „diiaconu 1Costandin ot Izbaşeşti"),
16
15
Goleşti (cinci şcolari , dascăl - „Ion scriitorul ot satul GOceştii"). Di cei 31 de copii
care frecventau ce le şase şcoli, opt erau fii de diaconi, şas~ de preoţi, I - croitor, J pârcălab, I - cârciumar, pentru ceilalţi neindicându-se profeŞia părinţilor, care desigur
erau agricultori. De asemenea, se poate constata că unele şc~i erau frecventate de elevi
din alte sate. Astfel, la şcoala unde era dascăl popa Ioniţă dirt Bârseştii Vlădeşti învăţau
Costandin Neculae Drăguţ şi Ion diacon Matei din Ceparii Ungureni, la cea unde era

f

D1rcc1rn .ludctem1ll Argeş a Arhivelor Naţionale, fond Prefectura .ludefului ~rgeş. dos I47/1835-1836, f. I.
lhidcm, r 7.
:
' Suscni. sat com Huciu. jud. Argeş
' Şcrhanc~ti. sal. wm. Rociu. jud. Argeş.
'Dircqia .ludc1cnna Argeş a Arhivelor Naţionale, fond Prefectura Argeş. doŞ. 147/1835-1836. f 14.
I lhidClll. f 12
'Şuiei. sat. comuna . .rud Argeş: Cllrpeniş, sat, corn. Cepari,jud. Argeş.
'' ..Iordache al lui Ştefan idem, Gheorghe al lui Solomon idem, Vasile al jdiconesii idem, Ion sin Grigore
croitor idem".
: Cc parii Pa111ânlc111. sat, reşedin)a corn. Cepari, jud. Argeş; Ceparii Ungureni, sat, corn. Cepari , jud. Argeş;
Urluieşti, sal com. Cep11ri. jud. Argeş.
1
'„V11silc sin Din Nosea ·1• Gheorghe nepotul popii Ion idem, Ion sin diiacoi1 Vasile idem, Gheorghe sin Stan
pârd'llabul idem. Vasile sin State idem.
~
., llarseşti1 de Jos. Bârseştii de Sus, sate, corn. Tigveni,jud. Argeş; Vlrideşti, ~at, corn. Tigveni,jud. Argeş.
1
" „Dumitru diiaconuh1i Ştefan idem. Ion brat idem, Preda Ion cilrciumarul idem, Ion sin Ion Nedelcu idem,
Ştefan sin [ne Muronc!l idem, Matache sin popa Ion idem, Costaridin NecJlae Draguţ ot Ceparii Ungureni,
Ion diiacun Mnlc idem"'.
'
11
Luminile. sal. eoni. Morăreşti, jud. Argeş,
,
11
„Matei sin Stan Neaţ!'I ol loniceşli, Marin sin lliie Neaia idem, Marin sin\PAlru Voiculescu ot Alimllncştii
1

l

de Jos".

·

"lzbaşeşti. set. eoni. Milcoiu, jud. Vâlcea.

;
" „Ştefan sin prioteasa Neacşa ot Piiatra, lonitA din diiacon Dumitru idenj. Marin sin p<opa> Dumilru 01
Balceşti. Ion brat idem, Ion sin popa Plitru ol Corbi, Tudor sin Stan ol Lumi~i".
"Goleşti. sal care în 1900 tlcea parte din corn. Goleşti, plasa Topologului, j~d. Argeş.
11
• •• Costandin sin Barbu Piele idem, Pavel Dumilru lotreanul idem, Patru sin dieconeasa Niţa idem, Ion sin
diiacon Din lkldmmn idem. Ion sin diconeasa Nita idem".
·
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dasc!ll Gheonilie Băran din Lumini învăţau Matei sin Stan Neaţă şi Marin sin Ilie Neaţă
din loniceşti'', ca şi Marin sin Păt~u Voiculescu din Alimăneştii de Jos 18 , la cea unde
era dascăl diaconu Costandin din lz~ăşeşt\ învăţau Ştefan sin prioteasa Neacşa şi Ioniţă
sin diacon Dumitru din Piatra 19 , M<1rin sin popa Dumitru şi Ion brat din Bălceşti 20 , Ion
sin popa Pătru din Corbi 21 şi Tudor ~in Stan din Lumini.
La 31 ianuarie 1836, Departamentul trimite Ocârmuirii o nouă poruncă prin
care cerea să întocmeasc!I listă ,jpentru toate şcoalile cele particulare şi dup!I la
bisericile du prin sate şi oraşe „. câti copii au intrat la cutare şcoală din cutare loc, câţi
au eşit de la învăţătură, spre a face ,cunoscut Mării Sale lui Vodă" 22 . Dup!I transmiterea
poruncii de către Ocârmuire, subocârmuitorii au răspuns într-un termen relativ scurt.
Potrivt listei2 3 întocmite la 25 febrµarie 1836, la Piteşti fiinţau aceleaşi şcoli ca la 31
decembrie 1835. Dar spre deosebi~e de prima listă unde se mentiona că la şcoala lui
Nicolae Mitilineu se învata „elinica", în aceasta se consemna că se învăţa „greceşte şi
rumâneşte". În privinţa şcolarilor, I~ şcoala lui Mitilineu se preciza „toată suma intraţi 62, eşiţi - 11, în fiin~ - 41 ", la a lui !Apostol 34 - 4 - 30, şi la a lui Grigore IO - O - IO.
În plasa Găleşeşti, acelaşi Ghiţă Badea raporta că funqionau aceleaşi şcoli, iar
în privinţa şcolarilor, la Şerbăneşti !intraseră 15, ieşiseră 11 şi mai rămăseseră 4, iar la
Suseni se aflau tot 12, cât intraseră 2 1.
La a doua poruncă a Ocârmuirii a răspuns, la 18 februarie 1836, şi
subocârmuitorul plăşii Piteşti: „prin toate satele din coprinsul aceştii plăşi nu s-au
dovedit a fi în vreun sat şcoale p<ţticulare sau pă la biserici, făr decât numai în satul
25
Valea Rea învaţă cinci copii ai 01menilor lăcuitori într-acel sat iarna, câte o lună sau
cel mult dooă, şi iarăşi să lase, unbl~nd după vite şi alte ale lor trebuinţe" 26 .
La 23 februarie 1836 şi i apoi la 4 martie 1836, subocârmuitorul plaiului
27
Arefului raporta despre „şase şcolari ce urmează la învăţătură de carte rumânească la
28
mânăstirea schitului Berislăveşti ' 29 . În listă subocârmuitorul menţionează numele
şcolarilor şi satele de unde erau: „ liie sin Grigoriie ot Berislăveşti, Ghiţă, Neculae sin
Ştefan logofătu idem, Pătru popii rţ1ihai ot Rădăcineşti3°, Ion sin diiacon Costandin ot
Berislăveşti, Ion Enăchioiu idem" ..
1

loaniceşti, sat, corn. Poienarii de Argeş, .iyd. Argeş.
'" Ahmaneştii de Jos, veche denumire 11 s~tului Gabrieşti, sal desfiinţ11t, înglobat la satul loaniceşti, corn.
Poienarii de Argeş, jud. Argeş.
"'Piatra, sat, corn. Ciofrângeni,jud. Argeş.
'" Bălceşti, sat, comuna, jud. Vâlcea.
,
11
Corbii din Vale, sat care în 1899 acea p&ţte din corn Corbii Mângureni, plasa Topologului, jud. Argeş.
21
Direcţia Jude1eanll Argeş a Arhivelor N~ţionale, fond Prefectura Judeţului Argeş, dos. 14711835-1836,
[ 23.
11
Ibidem, f. 35.
,
1
• Ibidem, f 30.
I
"Valea Rea, veche denumire a satului Stejiyi. corn. BAiculeşti,jud. Argeş
21
' Direcţia Jude1eana Argeş e Arhivelor N11[ionale, fond Prefectura Judeţului Argeş, dos. 14711835-1836,
r. 31.
I
27
Ibidem, f. 36,39.
,
'" in legllturA cu şcoala de la acest locaş e~leziastic vezi: Spiridon Cristocea, Despre şcoala de la schitul
Berislăveş1/-judeţul Argeş, ln „Pastorul ortP.dox", Piteşti, 1997, nr. I, p. 109-113.
2
'' Berislaveşti, sat, corn. Berislaveşti, .1ud. Vâlcea.
"' Rădl'lcineşli, sat, corn. Berislaveşti, jud. V1âlcea.
17

I
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Din raportul subocânnuitorului plăşii Oltutui3 1, înalntat la 20 februarie 1836,
aflăm că o şcoală funcţiona şi în satul Păroşi 32 : Potrivit „foi~i" 33 care însoţea raportul,
iscălită de „Ioniţă dascălu ot satu Păroşi", la această şcoalâ învăţau patru şcolari din
34
Păroşi, unul din Topana şi unul din Ciomăgeştii de Jos 35 . '
Potrivit documentelor prezentate mai sus, în anii ii 835-1836 în fostul judeţ
Argeş funcţionau 14 şcoli particulare: trei în Piteşti, şase în plasa Topologului, două în
plasa Găleşeşti, una în plasa Piteşti, una în plasa Oltului şi un~ în plaiul Arefului.
Dacă în anul şcolar 1835/1836 în Piteşti funhionau numai trei şcoli
particulare, pe parcurs s-au mai deschis şi altele, astfel că în 11846 numărul lor ajunsese
ta opt. Două din şcolile din 1835/1836, cea condusă de Nicolae Mitilineu, deschisă în
1820, şi cea a lui Grigorie Ardeleanu, înfiinţată în 1834, func~onau şi în 1846.
La 28 aprilie 1846, Toma Serghiescu, profesor al Scolii Naţionale din Piteşti
între 1843 şi 1848, răspunzând poruncii 223/30 mai 1846 al Eforiei Şcolilor Naţionale
(în continuare: Eforia) înainta acesteia „Relaţie sau catagrafie de toate şcoalele private
şi pensioane de orice limbă ce se află în Piteşti .. .' 1• Pentru 11 întocmi catagrafia, Toma
Serghiescu a inspectat toate şcolile private, cerând profesor!Jor să răspundă în scris la
unele întrebări adresate de el, cinci din aceste „apologhii" însoţind raportul său 36 .
Prezentăm în continuare cele mai importante date kferitoare la cele opt şcoli
particulare care funcţionau în 1846 la Piteşti.
I. Institutul de Fete Karol Buholtzer. Deschis î~ anul 1843, în urma unei
înţelegeri cu o parte din orăşeni, institutul era frecventat & 13 fete, împărţite în trei

„clasuri" care învăţau limba română cu Ioan Rădulescu, pr~fesor la Şcoala Naţională
din Piteşti, şi limba germană cu Karol Buholtzer. La ce~erea părinţilor, nouă fete
învăţau şi limba francezA, iar celelalte patru - limba greacă, ~mbele limbi cu profesorul
Grigore Ardeleanu. De asemenea, sub îndrumarea soţi~i şi cumnatei lui Karol
Buholtzer, fetele se mai îndeletniceau cu „iconomiea casnic• şi la tot felul de lucrul şi
cusături de lână ... danţul şi muzica instrumentală (chitară)". I
Potrivit constatării lui Toma Serghiescu metoda folosită în acest aşezământ
„este oarecum după o sistimă regulată", iar cunoştinţelor re(elor le acordă calificativul
„binişor".
'
Dircctiu Judc!can ă Argeş a Arhivelor Nationale, fond Prefectura .lude\ului Argeş, dos. 14 71183 5-1836.
!
'' in 190 I corn. P!lroşi din plasa Topologului, jud. Olt, era compusa dln satele Merloveşti, Mijlocul şi

11

r 32-33

~1cfhncş1i.

1

,.Foită 11rftl&toare pentru câti copii am la lnv&ţlllurll, acum la 1835, la satuj P&roşi, dupa cum la vele sa arata
pre hirg. anume: I Iordache sin Dinca ot setul Paroşi au lnvaţat pana la ce,suri şi pe vecernita cea mica şi 3
glasuri ~1 să atll acum la inva1a1ură. 2. Badea sin Duminica, tot din setul Patoşi, şi au lnvarat tot asemenea. 3.
Du11111ru sin popa Marin nu învlltat plină 111 psalmul de scara şi s-au dat ac~·sA, toi aici în satul Păroşi. 4. Ion
sin diiaconu Pn:da. tot din satul Paroşi, şi au invitat pinii la psalmul de imineaţa şi au fugii şi sa ana la
Piteşti la pi\rintcle protopopul Samtir. Satul Topane din plasa Săpefii. t. n asiie sin Andrei idem eu lnvatel
pnna lu psalmul de seara şi este în tiin\B. 2. Vasile sin capitanu Gheorghi1e de la Ciumageştii de Jos eu învătet
până la ceasuri şi au fugit acasl. 1836 revruerie 20. Spre lncredintare m-~m iscalit, lonira d ascalu ot satu
Păroşi"
'
" lupana, sat. comuna, jud. Olt.
'' Cio111Ageş1i. sat. comunn, jude(ul Argeş.
16
Arhivele Na1ionule Bucureşti, Fond Ministerul Cultelor şi Inslrucfiunii P~blice, dos. 1705/1 &45.
11
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2. Pensionul de Fete Fan~ Regelsberg. Stabilită la Piteşti în anii 1830, Fany
Regerlsberg, de origine gennană, a fost timp de 12 ani guvernantă prin diferite case
boiereşti din oraş, pentru ca în 1843 să deschidă acest pension. Acte pentru cunoştinţele
pe care le poseda n-a putut prezenta, arătând însă că „şi-au primit învăţătura şi creşterea
în Cloşterul de la Sibiu".
Cele zece fete (trei interne şi şapte externe) învăţau limba germană cu Fany
Regelsberg, limba franceză cu Grigore Ardeleanu şi limba română cu un tânăr Alecse,
la prima deprinzându-se „binişor a vorbi şi a citi", iar la celelalte două fiind de „un grad
mai slab". La cererea părinţilor unele fete învăţau clavirul cu un „artist care în ceasuri
deosebite vine dă le dă lecţii". După aprecierea profesorului, metoda folosită „este mai
mult o imitaţie de pension fără disciplină".
3. Şcoala Grecească Ioan Arghir. Fără să se precizeze când a fost deschisă,
şcoala era frecventată de 27 şcolari împărţiţi în trei clase. În clasa I se aflau 14 şcolari
începll.tori, în a doua cinci şcolari învăţau să citească şi să scrie, iar în a treia - opt elevi
îşi însuşeau gramatica şi traducerea din elină în limba greacă „vorbitoare".
Ioan Arghir, care de-abia vorbea româneşte, folosea „sistemul vechi neavând
nici un fel de regulă la întocmirea şi învăţătura şcolarilor".
4. Şcoala Grecească Nicolae Nicolau Mitilineu. Născut în anul 1788 în
„Mitilini" din Grecia, Nicolae a venit în 1800 la laşi, la vârsta de 12 ani,
împreună cu unchiul său. Aici a urmat Şcoala Domnească în limba greacă, având ca
profesori pe călugării Grigorie şi Paisie, şi tot aici, într-o şcoală particulară, a învăţat
limba română. În 1817, s-a mutat la Bucureşti unde a deschis o „şcoală privată de
începători" care a funcţionat până. în 1820, când s~a mutat la Piteşti. În urma unei
înţelegeri cu orăşeni din Piteşti de a le învăţa copii în limba greacă „vorbitoare", fără să
fie oprit de vreo autoritate, a deschis în 1820 o şcoală care a funcţionat „neîncetat până
în zi oa de astăzi" ( 1846 n. n. ).
Inspectând şcoala, Toma Serghiescu a găsit zece şcolari care învăţau după
„metodul vechi", fără să fie prea îrlaintaţi la învăţătură, cei mai buni citind „puţintel",
dar neînţelegând la gramatică. Din „apologhia" lui Nicolae Mitilineu aflăm că şcolarii
din „clasul" I deprindeau silabismul pe pedagogii şi scrierea pe tăbliţe, iar cei din
„clasul" al II-iea învăţau pe abecedare greco-româneşti, eclogarii traduse în româneşte,
gramatica şi cele patru lucrări de aritmetică. Nicolae Mitilineu se hotărâse să introducă
silabismul cel nou după „metodul lui Lancaster'' folosit în clasele începătoare de la

oraşul

Şcoala Nonnală.

5. Şcoala Grigore Ardeleanu.
Din „apologhia" prezentată lui Toma
Serghiescu, aflăm că Grigore Ardel~anu s-a născut în anul 1780 la Bucureşti. A studiat
în capitala ţării, la Şcoala Domrlească din Doamna Bălaşa, cu dascălii Dumitru
Athanasie Vogoridie şi Vardalah Egipteanul, învătând limba greacă, iar dintre ştiinţe,
aritmetica şi geografia. După obiceiul timpului, a învăţat şi franceza în şcolile
particulare, afirmând că „aceste d0aă limbi le cunosc fondamental". Chiar şi Toma
Serghiescu consemnează: „Acest învăţător este de trei limbi: rumâneşte, frantozeşte şi
greceşte".
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Stabilit la Piteşti a deschis în 1834 o şcoală care a f~ncţionat continuu, fără să
aprobare de la vreo autoritate. Inspectându-l, Toma S~rghiescu a găsit numai trei
şcolari care învăţau cele trei limbi menţionate mai sus „dar:întru toate sunt începători
de tot". După cum constată profesorul, metoda folosită est~ cea veche şi „fără regulă

ceară

sistematică".

6.

Şcoala

Românească

de la lliserica

Sfânt~

Vineri a lui Dimitrie

Românişteanul. Inspectat la 28 martie 1846, Dimitrie Românişteanul a prezentat

profesorului, pe lângă „apologhia" sa, şi diploma de studii\ eliberată la I O octombrie
1843 de Seminarul Sfintei Mitropolii din Bucureşti, sem~ată de profesorii Nicolae
Bălăşescu şi Zaharia Boerescu.
·
.
Fiu al diaconului Radu din satul Româneşti, judeţul Muscel, de unde şi numele
de Românişteanul, tânărul Dimitrie, născut la 1820, a urcat tijnp de cinci ani, între 1836
şi 1841, cursurile seminarului menţionat. Venit la Piteşti, :a deschis, la 15 ianuarie
1841, la Biserica Sfânta Vineri, unde era cântăreţ, şcoală „după propunerea
mahalagii lor", fără să ceară aprobare vreunei autorităţi. Cei ~I de şcolari erau împărţiţi
în două clase: în clasa 1 se aflau 30 care învăţau numai să cite.ască, iar în clasa a 11-a, 21
care ce învăţau atât să citească, cât şi să scrie.
Cu ocazia inspecţiei, Toma Serghiescu constată că numai la silabism foloseşte
puţin metoda nouă, la celelalte aplicând pe cea veche. !De asemenea, profesorul
consemnează că din to\i şcolarii, cinci-şase erau mai avansaţi: la citire, scriere şi puţin la
catehism şi adunare-scădere.
·
7. Şcoala Româneasdi de la Biserica Sfântul Ilie la lui Athanasie Popescu.
Fiu de preot, Athanasie Popescu s-a născut la Piteşt~ şi a învăţat să citească, să
scrie, puţin din cele patru lucrări de aritmetică şi cântăr)le bisericeşti. Înainte de
I decembrie 1845, când a deschis şcoală în curtea biserlcii Sfântul Ilie unde era
cântăreţ, a învăţat copiii la el acasă. După mărturisirea sa, c~i 24 de copii care urmau
şcoala învăţau să citească pe manuale de silabism şi catehis~. pe c.easloave şi psaltiri,
scrierea pe tăbliţe de piatră şi pe hârtie 1 precum şi cântătile bisericeşti. Cu ocazia
inspecţiei, profesorul constată că folosea metoda veche, i<1r în privinţa nivelului de
învăţătură erau şi şcolari care citeau oarecum, dar la scris nici! n-au început.
8. Şcoala RomâneascA de la Biserica Maica Pţecista Mavrodolu a lui
Marcu Marinescu.
Cântăreţ la această biserică, Marcu Marinescu, născut în
Piteşti, a redeschis aici, nu ştim când, şcoala care funcţiona~e şi mai înainte, dar care,
din cauza morţii învăţătorului, se închisese. Cunoştinţele l~i Marcu Marinescu, după
mărturisirea sa şi constatarea lui Toma Serghiescu, constau di,n citire, scriere, cele patru
lucrări de aritmetică şi cântările bisericeşti. Cei 16 şcolari care frecventau şcoala
învăţau aceleaşi cunoştinţe pe care' le poseda învăţătorul, însă Toma Serghiescu
constată că „nu erau înaintaţi bine la citit şi scris". Cu excepţia cititului şi scrisului
unde folosea puţin metoda de la clasele începătoare din Şctjala Naţională, la celelalte
întrebuinţa pe cea veche.
!
În catagrafie sunt indicate de către Toma Serghie~cu manualele folosite în
fiecare şcoală, pe care, pentru a economisi spaţiu, nu le mai menţionăm, deşi n-ar fi fost
lipsit de importanţă.
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Din prezentarea acestor ş~oli, se poate constata că trei din ele funcţionau pe
bisericile din oraş, fiind deschise de către cântăreţii acestora, iar pentru celelalte
cinci nu se precizează localurile uncje îşi desfăşurau activitatea.
Dacă în cazul a două aş«1zăminte (Karol Buholtzer şi Fany Regelsberg) se
menţionează că erau destinate fetelor, pentru celelalte nu se indică nimic, însă, cu
siguranţă, aici predominau băieţii, 11umărul total al şcolarilor fiind de 141.
Din cei opt dascăli, doi (l<..arol Buholtzer şi Fany Regelsberg) erau germani,
(Nicoale Mitilineu şi loan Arghir) erau greci şi patru români (Grigore Ardeleanu,
Dimitrie Românişteanul, Athanasie:Popescu, Marcu Marinescu). Dintre ei, prin studiile
pe care le urmaseră, se remarcă: Nicolae Mitilineu şi Grigore Ardeleanu, ultimul
predând, în afară de şcoala sa, şi în pensioanele lui Karol Buholtzer şi Fany Regelsberg.
În privinţa conţinutul învăţământului, în cele două pensioane accentul se
punea pe însuşirea de către fete a u~ei culturi care să le permită intrarea în societate şi a
unor cunoştinţe practice ca să poat~ deveni soţii şi mame bune, iar în şcolile greceşti pe
însuşirea acestei limbi. În cele patr(J şcoli româneşti, prin învăţarea cititului, a scrisului
şi a celor patru operaţii aritmetice, se urmărea pregătirea tinerilor pentru cerinţele de
atunci ale societăţii.
După primirea catagrafiei, Eforia scrie lui Toma Serghiescu, la 13 iunie 1846,
că întreprinzătorii şi învăţătorii şcplilor particulare pot ţine asemenea aşezăminte cu
condiţia respectării următoarelor o~ligaţii. Astfel, copiii trebuiau să înveţe după cărţile
trimise de Eforie, iar învăţătorii e~au datori, ca pe lângă limba străină, să introducă
citirea şi scrierea în româneşte, d~pă metoda şcolilor publice. De asemenea, şcolarii
urmau să dea examen public, odat~ pe an, la care puteau să participe atât părinţii cât şi
Comitetul de Inspecţie, iar prin profesor.ul Şcolii Normale, învăţătorii trebuiau să
trimită Eforiei cataloage cu numele :copiilor şi nivelul cunoştinţelor.
Funcţionarea în 1846 la :Piteşti, în afară de Şcoala Normală, a opt şcoli
particulare denotă înţelegerea de că~re părinţi a menirii acestor aşezăminte care trebuiau
să pregătească copiii pentru viaţ~, dar şi nivelul de cultură existent în acest oraş
lângă

argeşean.
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ARGESIS " STUDII

I. L. CARA 1ALE, REVIZOR ŞCOLAR LA PITEŞTI PENTRU
CIRC MSCRIPTI;\ ARGEŞ - VÂLCEA (1882-1883) •
I

PAUL I. DICU„
I

Anul 2002 - „Anul I. L. ICaragia le" cuprinde momente importante din viaţa
scriitorului : 150 de ni de la naşte~e (30 ianuarie - I februarie 1852), 120 de ani de la
numirea în funcţia e revizor şco lar la Piteşti (februarie-.1882), 90 de ani de la deces
(9iunie l912) 1•
1
Totodată , în anul 2002 se împlinesc 150 de ani de la
inaugurarea' Teatrului Naţional din Bucureşti (31 decembrie
l 852) şi l 50 de ani de la înfiinţarea şi inaugurarea primei
stagiuni a Teatrului Naţional din Piteşti (toamna anului 1852)2.
Cei mai mulţi cititori ştiu că, pe parcursu l deceniilor, I.
L. Caragiale a fost nevoit să presteze diferite ocupaţii, inclusiv
î11 domeniul învăţământului : revizor şcolar (1881-1883),
profesor de istorie în Bucureşti ( 1886-1887, J 890-1891 , 1893)
la Liceul „Sf. Gheorghe". Preocupările celui mai mare
dramaturg român referitoare la şcoală, la educaţia copiilor şi a
tinerilor au fost incluse în mai multe articole şi schiţe, publicate
în ziare şi reviste, îndeosebi după anul 1893 3 .
Viitorul literat, exigentul „ Moş VirguJă", studiase
temeinic gramatica, ortografia şi punctuaţia în clasele elementare ( 1859/ 1860• Extrase din comunicăn~le prezentate la şedintele Filialei din Piteşti <1 SocietOţ i i de '.:)tii nte Istori ce din
România cu Lema „Di n is ona şcoli l or si învatăm ântului în judetul Argeş ", ms., J955- 1975 .
•• Pileşti
1
'.)erban Cioculescu, Ca agialiana„. , Edit. Eminescu, Bucureşti , 1974, p. 199-203; idem, Viaţa lui I. /..
CaragiC/le, Edit. Emines u, Bucureşti , 1977, p. 80-89 ; idem, Viaţa lui I. l. Caragiale, falit. Minerva.
Bucureşti , 1986, p. 116-1 6, 21 1-2 12 (v. şi alte lucrări elaborate de Şerban Cioculescll, inclusiv bibliogrnfia
din aceste volume); Dicţ1 narul /i1eraturli1romdne de la origini până la 1900, Edit. Academiei, Bucureşti ,
1979, p. 157 şi urm.: Pau I. Di cu, Caragiale revizor şcolar la Piteşti, în „Concret", nr. 76, Piteş ti , 6-12 mni
1992, p. 4; .idem în Co tribu/ii la monografia Şcolii Nr. 3 ,Jon Pi/la/" din P ileşli (1873- 1998) , Edil.
Pământul , Piteşti , 1998,
235-239. (Partea a V-a. Schiţe biografice. Articolu l de fa\ă cuprinde textul de ln p.
235-239, cu unele compl ri şi mod iticări) .
2
Istoria Leatrul111 în Ro ânia, voi. li, Edit. Academiei, Bucureşti , 1971, p. 42, 50 (fig. 38); la p. 21.
inuugurarea Teatrului ce Mare din !3ucuieşti (J I decembrie 1852); Paul I. Dicu, Con trib 11ţ i1 la is1oria
teatrului din Piteşti , 2, Îl rev. „A rgeş " , XX III, 4 ( 199), Piteşti , aprilie 1988, p. 5: XXIV, nr. 5 (212), mai
1989, p. 12 (Colllribu\ ii ..• Actorul Ion Anestin la Piteşti) .
1
I. Cremer, Scriitorii noştri clasici şi problemele şcolii, Edi t. Didactic!\ şi Pedagogicll, Bucureşti , 1956. p.
86- 11 9 şi bibliografia trecută în notele de la su bsolul pagi nilor.
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VINTILÀ I. BRÂTIANU SI IMPLICATIILE INTERNATIONALE
ALE LEGII MINELOR
VALERIU FLORIN DOBRINESCl/
REMUS PETRE CÎRSTEA ••
Lega!ia Britanici:'I de la Bucure~ti adresa, la 22 februarie 1923, un Aidememoire guvernului român prin care î~i ara.ta nelini~tea în legàtura cu intençiile
Bucure~tilor de a nai:ionaliza subsolul. În document se sublinia ,,interesul viu" al
guvernului de la Londra deoarece exista ,,o mare cantitate de capital englez, plasat în
întreprinderile române~ti" 1• Reprezentanta britanicà s-a adresat din nou la 18 mai ~i
6 iunie guvernului in legaturà cu proiectul Legii Minelor2 . Herbert Dering informa. la
6 iunie, cà pre~edintele sindicatului O. P. Q., vicontele de Long of Wraxhall. ar dori sa
facâ propuneri guvernului român 3 . Chestiunea preocupa, de altfel, cercurile tinanciare
din tarit În ajunul plecàrii sale în Anglia, Vintilà Bratianu se arara nemultumit de noul
demers englcz. considerând cà statu! român era pus într-o ,,situatie delicata•'. Faptul se
datora propunerii, din 6 iunie, prin care un sindicat era pus sa hotarasca într-o chestiune
în care România ,,nu ~i-a ad\tat normele dupà care întelege sa faca aceastà exploatare··
~i cà noi nu am dorit sll. se repete procedura de la San Remo" 4 .
Noile intentii ale Bucure~tilor in domeniul industriei petroliere nu erau agreate
nici de cercurile americane, îndeosebi de la Departamentul de Stat, care se plângeau de
politica Romaniei fa\à de capitalurile stràine5 • Comunicatul oficial al guvernului de la
Bucure~ti a fost atacat de J. D. Greenway, pre~edintele Societatii ,,Steaua Românâ
Britanica·•, în termeni ,,putin corec\i'', el exprimându-~i speranta ca .,noile autorità\i nu
vor sta prea mult timp la putere" 6 .
În legaturà cu noul proiect al Legii Minelor, multe ziare din Marea Britanie au
exprimai puncte de vedere antiromâne~ti, campania fiind dusà de ,,Pail Mal! Gazette··.
,,Morning Post" !?i ,,Daily Mail", gazete care atacau politica financiarà !?i economicê:'1 a

• Univcrsitatca din Craiova
•• Muzeul .ludc!can Arge~.
1 Min,sterul Afilcerilor Externe al României, Arhivele Diplomatice ( în continuare se va cila: A M /\ L. R.
A. D.), fond 7 1 , Dosare spec1ale, voi. 58. r 8.
1 Ibidem, r. 45
'/b1dem. r. 65. (Nota Lega\iei 13rilanice. nr. 108 din 6 iunie 1923)
~ lhidem, f. 48.
'Ibidem. f. 229 (tclegranm nr. 1071!, 11 april,e 1923. Djuvara câlre Externe).
6
ldcm, vol. 63, f. 34. (telegrama nr. 1721. 16 aprilie 1923, de la Washington. scmnata de Anton 1311J.:scu)
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Bucure~tilor 7. Articolele din unele ziare britanice erau considerate de M. Djuvara drep
,.fanlezisle ~i denaturate" 8 Existau însà ~i pâreri favorabile Românici. Astfel, Sir Ed.
Mandwille, pre~edinLele Companiei de petrol ,,Phoenix", ,,a elogiat România
comb/\tând ~tirile tenden\ioase apàrute în presa britanicà" 9 • Titulescu scria, la IO mai
1923, di aceaslâ campanie era, deocamdatâ, ,,fàrà efecte mari". ~i aprecia cà ea
porne~te .,de la anumiti indivizi nemulturniti in afacerile lor cu România'·. Ministrul
român cra de parere sà nu se exagereze rostul carnpaniei de presà stràine ~i propunea
,.m!lsuri de ap!lrare'', deoarece, în salvgardarea independentei noastre economice ,,încà
n-avem uri. ci numai convingere ~i tenacitate" 10 • Drept mil.suri pentru contracararea
campanici antiromâne~ti, el propunea o ,,propagandà serioasà, nu numai prin articole ~i
bro~uri. dar ~i prin invitarea unor britanici în România, ~i crearea unor posturi de lectori
de civi lizatiei românii, la università\ile britanice'· 11 .
Ministrul a intervenit pe lângà Lordul Rotherrnere, proprietarul cotidianului
,,Oaily Mail" ~i Lordul Astor, regretând aparitia, in presa britanicà. a unor ~tiri false
difüzatc la adresa României.
În mai 1923, reprezentantii societâtilor petroliere engleze au predat Legatiei
României de la Londra o notâ solicitând râspunsul formai asupra guvernului
1. 1. C. Br/\tianu de a dao leqie care sâ stabileascâ un anumit control sau anumite limite
de participare în întreprinderile din domeniul apàràrii nationale. Titulescu a replicat cà
,,nu se poatc l'oqa un guvern sà-~i facà cunoscute intentiile sale legislative înainte de a
fi comunical propriului sàu parlament ~i nu se poate face proces de intentie pc simple
intentii" 12 •
Lega\ia Angliei din Bucure~ti s-a adresat, la 24 august 1923, din nou
guvcrnului, atragându-i aten\ia asupra ,,salvàrii capitalurilor britanice, în baza
articolului 19 din noua constitu\ie a României" 11 •
Depe~ele diplomatice ~i scrisorile adresate în aceastà vreme de Titulescu,
rninistrului Afacerilor Strâine, 1. G. Duca, ~i lui Yintila Bratianu, evidentiau ca ~i pe
prietcnii britanici ai României i-a atlat ,,tulbura\i'•. când e vorba de intereselc lor
pcrsonalc, fiind ïoarte greu ,,sa se trateze cu ei'· 14 .
J>roic<.:lul Legii Mine!or a provocat animozitati întrc Londra )i Bucure~ti.
Uuvemul cnglc,. prin nota d111 9 octombne 1923. sublinia ca .,prin drepturi câ~tigate"'
el în\dcgca toatc concesiile câ~tigate. indiferent de vaiorificarea lor ~i cu dreptul de a le
reinnoi in rnnditii rezonabile 15 • Ràspunsul dat de Yintila Bratianu, in 27 octomb;-ie
192>. sublinia .,Statu! rornân, cum s-a declarat în diferiîe rânduri, este c.:alàuz.it în
chestiunca Lcgii Minclor de prcocuparea ca sà acorde toatà solicitudinea sa peruru câ
asigurà in <.:adrul principiilor enuntate in Constituiie o dezvoltare ra\ionalà a industriei

""""'"· r 224

(1ckgra111a 111 857. de la Londra. 22 marli~ 1923. T1tules..:u ..:3tn: Extcrn~)
37 (ldcgrnma m 12 6 1. 28 apnlie 1923. Djuvara cMre Externe)
r .lK (lclcgranrn nr 1302. 2 mai 1923, Diuvara câlrc Externe)
'' r,111/e.,rn .,, strutegia pâci1. coorc.l. Gheorghc BuLatu, Edituru Junimea, la~1. 1982. p 375 (scrisoarca lui
Titulescu catrc Ducn. de la l.ondra. 10 mai 1923).
" !hule111. p J 76.
:i th,dem (lclcgnuna drn 16 mai 1923. Tituh:scu clltre M.A.S. ~i Vintil!I Brlltianu).
"A \Il. A E R. A. D. 2. Conven\ii A 10 (tclegrama nr. 775, de la Londra, 18 rnartie 1923)
" Ti111/esc11 ~, strategw ... p. 377 (scrisoarea lui Titulescu catre V111tila Bratianu, de ln Londra, 3 noiernbrie
192.1)
" A. M A F R . A D.. Dosarc spec1alc, vol. 63, f. 97 (Nota nr. 18 1 din 9 octombne 1923)

'/hid,•111
,, Ibidem.
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de petrol în România. Solu\ia definitivà va fi datà de Parlament. Cel mai bun râspuns
de dat unor asemenea inten\ii repetate ( ... ) asemenea eroceduri ,\'Uni incompalihile CU
rela/iunile obi1nuite între slatele independente (s. n.)" 1 .
Ministrul român de la Parîs, Victor Antonescu, a înteles, dintr-o discu!ic eu
B. Zaharoff, cà în Anglia exista .,o ostilitate vàditâ fatà de România"n Atitudinea
britanicà era, adeseori, ,,rigidà ~i vexatorie" 18 . Cercurile de afaceri britanice erau
nelini~tite de un diseurs al ministrului român de justitie, tinut odatà eu promulgarea
legii din 14 decembrie 1923. Fatâ de aceasté'.\ situatie, la 23 ianuarie 1924, Titulescu era
autorizat sâ declare câ Bucure~tii nu au inten\ia ,,sâ se depà1teze de litera ~i spiritul
conven\iilor încheiate la Londra ~i Manchester" 19 • Prin interviuri, articole de presà,
comunicàri verbale, el a reu~it sà puna ,,oarecare frâu campaniei tenden;ioase
dezlàn\uite de presa cercurilor interna\ionale ostile nouâ" 20 . Astfel, articolului
nefavorabil, apàrut în .,Daily Express". ziar depinzând de grupul Lordului
Beaverbroook, i s-a râspuns printr-un comentariu apaqinând profesorului Gerothwohl,
tiparit în ,,Daily Telegraph'' 2 :, care ,,aprobà politica de independentà economicà a
României. dar spune cà niciodatâ aceastà politicà nu a însemnat pentru România un
refuz de colaborarea capitalului stràin"' 22 .
În mai 1924, L G. Duca a fost solic1tat sa insiste câ în proiectul Legii Minelor
paitièiparea capitalului strâin la societa\ile miniere sâ fie extinsâ de la 40 la 45 %. În
accastà direqie, Sir Herbert Dering exprima, la 25 iunie 1924, la cererea Londrei.
nemul\umirea în legàturà eu terenurile petrolifere. Guvernul român, se aràta în
ràspunsul din 27 iunie 1924, .. nu prejudiciaza societàtile stràine. Singura inova\ie. daca
vor in viitor sa cumpere terenuri petrolifere care apartin statului, trebuie sà accepte în
zece ani, o colaborare eu capitalul na\ional. Aceasta este o preocupare dictatà de grija
intaririi pù!/ei economice .yi apcirarea noastrà na/ionalà" (s. n.) 23 . La Foreign Office,
relata Djuvara, s-a creat o atmosferà defavorabilâ prin trecerea în Senat a proiectului
Legii Minelor. Diplomatului român i s-a spus cà, .,dacà legea trece, se va produce o
mi~care contra noastrà" 24 • 0 discurie eu un caracter asemànàtor a purtat Nicolae
Titulescu ~i eu Miles Lampson 2i. Departe de a li ideal, regimul minier liberal.
promulga1 la J iunie 1924. a fosl un act de maturitate al politicii economice romilnc~I i
interbelice, netàgaduit superior rcgimului 111inier precedent, favorizând în larga masura.
progresul industriei miniere. îndeosebi a celci petroliere 26 .

r l(l8 (Nota 155967. 27 oclombrie 1923, V11111la Br~tianu catrc Minislerul de Finanfc)
B. C. S. fond Al St. Georges. Arh V Antonescu, CVI 11. S-18. (lclegrama nr. 265 9 noiembric 192.l V1c1or
Anlo11cscu c:itre Duca).
'" A M. A. E. R.. A. D.. Dosare spcciale, Vlll 59, f 19
i,, Ibidem. I'. 2 1
"' T11u/escu JI s1ra1eg1a . . p. 380 (telegrama lui Titulescu catre Duca. de 111 Londra, 6 iunic 1924)
11
Ibidem (tclcgrama dm 23 mai 1924. Titulescu catre \1. A. S. ~i VintiUI. Brlllianu)
11
Ibidem (Barbu Sllrbei ~i N Titulescu catre I G Duca, de la Londra. 26 mai 1924).
11
A M. A. E. R, AD. Dosare spec1ale, vol. 59. r 143
" Ibidem, f. 151.
" Great Brilain. P R. O., r- 0 . 371-998 t. f ! 85.
"' Gheorghc Buzatu, Hezultale/e ap/iâirii leg11 M111dor d111 /924 in indus/ria petro/11/111 Jin N"11ui111a. in
.,A 1 1. A. I.". XII. 1975. p 734
"' Ibidem,
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Votarea Lcgii Minelor în Parlament a provocat ,,o vie agitafie" la Londra ~i a
mobilizal grupurile ,,Royal Dutçh Shell", strâns legate de Rotschild 27 . Au revenit,
prinlr-o scrisoare, la 23 octombrie 1924, la Nicolae Titulescu, care le-a declarat cà nu
prime~le ,,nici un fel de observatie oticiala împotriva unei legi votate de Parlamentul
român, oricare ar fi ea" 28 .
Cu toate presiunile exercitate, trusturile internationale, între care ~i ,,Royal
Dutch Shell". nu au ajuns, între 1924 ~i 1926, sà abroge Legea Minelor, în perioada
urmâtoarc profitând de prilejul oferit de angajarea de câtre România a unor tratative
penlru contractarea unui mare împrumut financiar extern necesar stabilizârii, ele vor
insista ~i vor ob\ine revizuirea legii din 4 iulie 1924. Pâna atunci, comunica Nicolae
Tituk\CU la Bucure~ti, în 1925, trusturile petroliere interesate se pregateau în vederea
unci otensive puternice, la care ,,nu se ',tie cum va rezista România•' 29 . De altfel, în acel
an. din celc 56 c.lc societàti slraine care aveau interese în industria noastrâ extractiva, 30
crau engleze, 22 franceze, belgiene ~i italiene ~i 14 olandeze. Capitalul societâfilor
englezc era de 214.510.879 lei aur 30 . Campania contra legii a continuat: ~eful
diplomatiei Bucure~tilor considera aces! lucru ca ,,interesat ~i nedrept" 31 . Modificarea
Legii Minelor se ana în centrul preocuparilor societatilor petroliere, existând însà ~i
opinii favorabile României, precum acelea exprimate în .,Financial News·'; 2_ Unul din
etectele aqiunii trusturilor engleze a contribuit la campania de depreciere a leului 33 .
În vara anului 1928, capitali~tii stràini au trecut deschis la ofensiva pentru a
ob\inc rcvizuirea Legii Minelor înainte de a acorda împrumutul solicitat prin conven\ia
din iulie 1928 de la Bucure~ti, bancherii straini au cautat sà obtinâ de la guvernul
Vintilà Bràtianu asigurarea fermâ cà dispozitiile legii, pe care ei le considerau prea
,,dure··. vor fi modificate, în acest scop, grupul de bancheri britanici, participanti la
negocierile pentru împrumut, trimi{ând o scrisoare primului ministru român. Ei
propuneau lui Vintilà Bratianu sâ primeascà la Bucure~ti pe unul din reprezentantii lor
pentru ca. împreunà. sà studieze .,cauzele nemuliumirii" companiilor petroliere stràine,
calca tii11d dcschisâ astfel unei solutionàri reciproce, avantajoase'·:,.,_ Paralel eu aceste
rlenwr~uri. s-,111 r,rodus interventiile lui Sir Herbert Detcring pcntru modificare Legii
Minclordin 1924.
in periuada cànd se punea problema împrumutului de stabilizare, 111 Anglia se
remarcau Jou:\ ~ampanii de presa, conduse cu ,.dibàcie ?i tenacitate•' impotriva
României. Prima era cea a Lordului Rothermere, iar a doua, mai periculoasa, er
dirijarn de societa\ile petroliere care urmareau modificarea regimului mmicr" 15 . 0 parte
din cliploma\ii englezi aveau o atitudinea de expecrativâ la adresa României (R. G.

\1 A 1: R . .'\ Il. Dosarc spcc,alc. vol. 63, r. 135.
" lh,Jl!II/. ï. 1:lb
,,, (ih Buzatu. lfomdma 11 .. p 152.
'" !IJ1de111, p. 21 O.
" .. lndcpc11clcnp1 cco110111icà", an X. iulic-s~ple111brie 1927, nr. 3. p. 146.
'' i\dmdc Na1imrnlc Buc.:ure~ti (in co1Hinuare se va cit,1. A. J\i. B.). fond Rcgcn\à Mihai. dosar 34, 1928, r 4
6
,; A. M. A L-:. IL A. D.. Dosarc spec,alc, vol. 59, r. 99
"Gh. l:luzatu. /,a prohleme du petrole dans le negoctalionsfinanc,eres de la Roumanie pour la conclusion
de l'e111µmn1 tle stabilisation de /929, in .. R. R. 1-1.". nr.2 /1972. p. 3 15.
'' I\ N Il. l'ond RcgcnJà Mihai. dosa, 34, 1928, r. 4.
'' I\
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Lindsay, O. Sargent, Al. Cadogan/' Orrne Sargent, de pildâ, se lemea ca Marea
Britanie ,,sà nu fie exclusà din comenzile ce se vor face în contul împrumutului care se
va negocia". Totodatà, la englezi exista tcama vizibila a acaparàrii pietei române~ti de
câtre Germania " 37 .
Vintilà Bràtianu i-a cerut lui Titulescu ca Legatia de la Londra sà spri_iine
,,energic" aqiunea guvernului de la Rucure~ti 38 . \!linistrul român acreditat la L.ondra
avertiza câ ,,opozitia din \arà aqioneazà riguros ~i s-ar putea crea pericolul conjugàrii
campaniei lor cu cea a Lordului Rothermere'·; el se declara partizanul lui Vintila
Bràtianu care îi spusese la Vene\ia cà intentioneaza sà modifice Legea Minelor ,,ca o
politicà a statului român, dar nu admite sà i-o dicteze bancherii stràini" 19 Sosir la
Londra, Tancred Constantinescu a realizat un acord cu delegatii bancherilor britanici
care cereau guvernului liberal, ca o condi\ie primordialâ pentru ob\inerea împrumutului
de stabilizare solicitat. sà facà importante concesii capitali~tilor stràini in puncLelc
esen\iale ale Legii Minelor 40 Aranjamentul perfoctat nu obliga guvernul de la
Bucure~ti la o revizuire integralà a regimului minier, adoplat cu patru ani inainte.
Concomitent, Nicolae Titulescu s-a inleresat de stadiul negocierilor în cadrul
împrumutului ce urma sà se acorde României la bàncile Hambros, L. Brothers 41 .
De la Londra, Titulescu observa cà noul guvern român, în problema
împrumutului de stabilizare a monedei, a schimbat condi\iile ce se tixaserà de
precedentul, acum ,,costul" împrumutului liind mai mare 42 . La 29 ianuarie. el se Jdresa
lui Virgil Madgearu, càruia îi promitea ca va depune toate eforturile în problema
împrumutului care ,.intereseazà a~a de mult \ara". Titulescu era convins ca cea mai
buna solutie era apelul la Liga Natiunilor sau ,,desàvâr~irea" tratativclor ini\iate de
guvernul precedent, pentru a se obtine imediat împrumutul, ca sa nu se schimbe
conditiile ofertantilor. Apreciind cà România era angajatâ ,,numai fatà de vcchile
conditii", reprezentantul român la Londra considera cà ceea ce importa ast1'1zi este ca
România ,,sa obtinà cele mai bune conditii pe calea ce ~i-a dorit-o" 43 .
Contractul împrumutuiui de stabilizare a fost semnat la 2 tebruarie 1929.
Ajuns la putere, guvernul Iuliu Maniu a fàcut cunoscut cil va proceda, fürâ înLârziere. la
revizuire tuturor legilor economice fàcute de liberali în anii preceden\i. Noua l.ege a
Minelor a imral in vigoare în 28 martie 1929. Ea punea capàt politicii petroliere
instauralâ de Partidul National Liberal dupa primul ràzboi mondial. care daduse
rezultate în ceea ce prive~te încurajarea capitalului, a muncii ~i a iniiiativei autohtone
în industria petrolului Regimul minier din 1929, elaborat în spiritul cel mai larg al
,,portilor deschise", a màrit considerabil. în raport eu perioada precedentà. pcr·icolul
acaparârii pctrolului de câtre trusturile petroliere internationale. Vintil:'i Bratianu,

"' /\. M. A. E. R, fond 7 1, Anglia, vol, 36.

f 103.

"A N. B.. fond Rcgenta M1hai. dosar 34. 1928. r 4-6
'• Titulescu 11 strategia p 443 (scrisoarca lui :'si Titulescu càlrc D. N Ciotori, de la Vencpa. 21 scpt<.:mllfi,
1921!)
11
' Ibidem (scnsoarca lui Titulescu catre Vi1111la Brauanu, de la Venetrn, 22 scptembric 1928)
'" Gheorghe Buzatu. Romdma ,, trusturile petrol,ere 111/erna/ionale pdnii la 1929, Editura Ju111111,a. la~1.
1988, J) 218-220
" Tit11/esc11 .y1 strnreg,a , p. 444
1
' Ibidem, p. 445
"Ibidem (telegrama lui Titulescu de la Londra. 28 ianuaric 1928, càtre M. AS ~i Virgil Madgcaru)
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promutorul politicii ,,prin noi în~ine", observa eu justete di revizuirea Legii Minelor
din 1924 putca conduce la o situatie ,,care sâ dea trusturilor strâine controlul factorilor
principali de cncrgic ai \ârii noastre" 44 •

"(ihwrgh~ Burntu. Nomrinw . . p. 228, Valt:riu Florin Dobnnescu, Rela{ti romàno-engleze. (/9/4-1933),

la~1. 11186 11 IJO
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UN PORTRET NETERMI NAT AL LU1 LTVlU REBREANU,
ÎN COLECTIA DE LA V ALEA MARE
ELENA ROTARU.
La mai bine de jumâtate de Yeac de la disparipa fizica a lui L. Rebreanu, opera
lui continua sa fie mai vie ca oricând. dovada stând operele sale tiparite de diferite
edituri $i prezente pe rafturile librariilor din tara. Multe dintre aceste lucrari au intrat $i
in patrimoniul Casei Memoriale ,,Liviu Rebreanu", ca o continuare a ideii dupa care a
fost realiz.ata tematica acestui muzeu. aceea, a pastrarii cu sfintenie. a oricarui
document care contribuie la cunoa$terea vietii $i operei marelui scriitor.
De$i colectia prezentata la
deschiderea oficiala a
e:\'JX)Zipei
memoriale, din 27 mai 1969, era bine
închegata, totu$i $i dupa aceasta data
au
continuat
eforturile
pentru
cre$terea patrimoniului. Si aici trebuie
amintit faptul ca in anii de dup.1
inaugurarea
muzeului
grija
personaluJuj de specialitate a fost muJt
U$urata de familia scriitorului. Frumy
Liviu Rebreanu (pâna în l 977) ~i Puia
Florica Rebreanu (septembrie 1997)
au facul numeroase donapi care au
completal colectia deschisa în 1969.
Casa memoriala .. liviu Rebreanu ".
Mai eu seamâ Puia Florica Rcbreanu. ea însâ$i membrâ a Uniunii Scriitorilor.
s-a ocupat în pemianenta dupa moartea ilustrului parinte. de strângerea tuturor
marturiilor referitoare la viata $Î opera lui Liviu Rebreanu. tàcând donatii în egala
masurâ Casei Memorialc .,Liviu Rebreanu·' din Valea Mare, Casei memoriale ,,Liviu
Rebreanu" din Prislop. (actualul sat Liviu Rebreanu din judetul Bistrits-Nasaud),
Muz.eului Literaturii Române $i Academiei Române. inca din timpul vieti~ casa Pu.iei
Rebreanu de pe Bulevardul dr. Gh. Marinescu, în care fiica scriitorului a locuit pâna în
ultima clipa a devenit o filiala a Muz.eului Literaturii Române pulând fi vizitata înca de

• Mu zeul Jud.e\ean Ar g.e1
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pe atunci. Deci iatâ înca o casa memoriala, de data aceasta în Bucure~ti, care va râmân
deschisa în continuare publicului, lipsita însâ de sufletul sau din ultimii ani - ~
Rebreanu. Toate institutiile culturale amintite vor resim\i puternic dispari\ia inirnoasei
fiice a scriitorului care prin munca ei extrem de meticuloasâ a contribuit enorm 12
completarea colectiilor respective.
În ceea ce prive~e donatiile Puiei Rebreanu fàcute casei memoriale din Vale2
Mare, trebuie menµonat ca acestea nu s-au limitat numai la corespondenta, apari\ii
editoriale, etc. , ci a donat ~i o multïme de obiecte tridimensionale, între care icoane ~
1
sticla, ~terga.re, piese de mobilier, tablouri, pe care u~r le-ar fi putut o f· e
spr
J
achizitïonare, pe preµui bune.
Între aceste donatii a~ vrea sa ma opresc asupra uneia dintre ele ~i anume
tablou, ulei pe pânza, lungimea 72 cm, latïmea 60 cm reprezentând portretul nete ·
al scriitorului Liviu Rebreanu. Acesta a fost donat Casei Memoriale .,Liviu Rebreanu
·
împreuna cu alte obiecte ~i publicatii, în anul 1979, de Puia Rebreanu. Oin pacate
Rebreanu nu a putut da prea multe amanunte legate de realizarea au;;;,uw.·""'"".u..LI~
neterminat, decât faptul ca apartine pictorului Jean Al. Steriadi.
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Se cunoa~te faptul cà Liviu Rebreanu a avut relatii de amicitie statornicà cu
pictorul Jean Al. Steriadi. Si aceasta s-a înfiripat încà de la stabilirea lui Rehreanu în
Bucure~ti. În orice caz în vremea primului ràzboi mondial, relatia s-a cimentai pulernic
~i Rebreanu nu va putea uita gestul pe care 1-a fàcut Jean Steriadi, ascunzându-1 mai
multe zile, în Muzeul Kalinderu, unde acesta din urma lucra. Arestat de austrieci ca
dezertor, Rebreanu a fugit de sub escortà ~i a peregrinat prin mai multe locuinte, în
Bucure~ti. Într-una din ele, gàsità cu ajutorul muzicianului Mircea Chiriac. aflatà pe
strada Sfintii Voievozi, acela~i pictor Jean Steriadi, îi aduce în tainà pe Puia, pentru a o
vedea. Locuinta din Sf. Voievozi nu oferea însà prea mulUl sigurantà ~i Jean Steriadi, îi
propune lui Rebreanu sa vina la el, la muzeu, pentru câteva zile cel pu\in. Rcbreanu
revine adesea asupra acestor întâmplàri, în memoriile sale, socotindu-le cu adevaral.
între cele mai importante din via\a sa. Mai târziu Liviu Rebreanu ~i Jean Al. Steriadi
vor frecventa acela~i cerc de prieteni, între care a~ aminti pe Ion Theodorescu-Sion.
Marcel lancu, Carn il Ressu, Costin Petrescu, los if lser, Al. Poitevin-Scheletti.
Analizând màrturiile despre firea bonomâ a artistului am putea gasi explica\ia,
poate, pentru care acest portret despre care vorbim a ramas neterminat.
Criticul George Oprescu care i-a fost ~i un constant prieten spunea în 1933:
,,Azi se gàsesc în Bucure~ti un numàr destul de însemnat de locuin\e în care se
întâlnesc zece ~i chiar douâzeci de pânze iscàlite de Steriadi, din toate epocile, una mai
frumoasà decât alta··. George Oprescu men\iona ,,anume cercuri sceptice'· pentru care
Steriadi ,.era un simplu diletant extrem de inteligent. un boem simpatic, fàrà prca multâ
tragere de inima la lucnr' pàrere la care se raliazà, într-un târziu. criticul însu~i.
pomenind ,,acea lipsà de griji a artistului, care il poartà uneori pe toate cailc, numai pe
cele ale picturii nu" 1.
Cert este cli Jean Steriadi avea o opinie proprie asupra actività!ii unui artisl ~i
trebuie subliniat faptul ca el lucra în salturi, concentrând in perioade scurte rezultatcle
unor delibera.ri interioare prile_juite ~i de permanentul sàu contact cu aita ~i muzcul. Si
aici a~ mentiona faptul cà în 1909 ocupà funqia de dircctor la Muzeul Kalinderu.
Personalitatea socialll a artistului 1-a purtat in numeroase func\ii, jurii ~i
comisii, care nu trebuiesc judecale neaparat din unghiul strâmt al mondenit:i\ii ~i
cultivàrii relatiilor, ci mai degrabli din perspectiva unei acumulllri continue de
informatie profitabilà anistului.
Activitatea sa didacticâ a fost de asemenea extrem de solicitanta. Oin 1939
este numit profesor de picturâ la Scoala de belle-arte din Bucure~ti, in 1944 director al
acelea~i institutii, iar mai târziu, din 195 I, deci dupa moartea lui Rebreanu, va fi
profesor titular la catedra de litografïe de la lnstitutul de A11e Plastice ,,Nicolae
,Grigorescu" din Bucure~ti. Posibil ca fiind solicitat pe atâtea planuri, sà tot amâne
:lefinitivarea acestui portret, ïara sa mai gaseasdi momentul potrivit pentru a-1 termina.
'lu trebuie respinsa nici posibilitatea apari\iei unei ràceli în rela\ia sa de prietenie, cu
~iviu Rebreanu.
De~i neterminat, tabloul impresioneazà prin vigoarea ~i precizia desenului.
;hipul de o frumusete austerà ~i de o mare distinqie, mai ales in anii maturitâ\ii,
dlsàturi mentionate de to\i cei ce 1-au cunoscut pe scriitor, este redat în celc mai mici
lttalii.
Calin Dan, Steriadi, Ed. Mcridiane. 1988, p 33
https://biblioteca-digitala.ro

516

ELENA ROTARU

De altfeL Jean Al. Steriadi, ajuns în plinà desfà~urare a talentului realizeazà un
numâr impresionant de portrete, fie în ulei, creion, tu~, cernealà, gu~à, gravurà sau
litografie, Loate remarcabile atât prin nuantarea psihicà, prin realismul ~i veridicitatea
imaginii, cât ~i prin tratarea originalâ, plinâ de savoare ~i umor. Chipurile ce-1 inspira
pe artisl apaqin celor mai diverse categorii sociale. Lesne de recunoscut, portretele lui
retlect:t un stàruitor spirit de observatie a\intit asupra persoanei, o atentâ retinere a
datelor esentiale pc care le exprima apoi în forme sintetice, expresive. cu o vervâ
sclipitoare.
Asemenea tràsàturi ale portretisticii sunt puse cu elocventâ în luminâ de chipul
suferind al lui Luchian (1912), de cet al poetilor Macedonski (1918) ~i Vlahutà (1919),
al pictorului Dumitru Ghiatâ ( 1923), al rnamei artistului ( 1926), sau al lui Paul
Zarifopol (1929) 2 .
Existll ~i o suitâ extrem de bogatâ de desene-~arjâ, portrete ~i auto portrete,
care prin linii vioaie, jucau~e ~i nervoase, trase continuu sau eu intreruperi, spontan sau
cu revcniri, ddinesc sintetic figuri de pictori, actori, oameni de ~tiintà sau de litere, etc.
Aceste trâsâturi se întâlnesc ~i în portretistica in ulei, mai ales la pânzele
intà\i~ând pe actorul Ion Brezeanu ( 1920 !?i 1921 ), pe Gala Galaction ( 1931 ), precum ~i
pe rcgizorul Paul Gusti (1926).
Tabloul ce-1 înfàti~eazâ pe Liviu Rebreanu nu poartà nici o semnâturâ, sau
vreo ait!! însemnare. Culoarea pàrului (albâ) nu poate fi un indiciu, cunoscut fiind
faptul cà Rebreanu a trecut foarte repede de la blondul ,,cam spelb" din tinerete, cum îl
descrie Octavian Tàslâuanu sau Mihail Dragomirescu, la argintiul sclipitor, pe care 1-a
avut pânâ la slâr~itul vietii. Chiar dacà nu este terminal, chiar daca nu este datai, chiar
dacâ exislâ numeroase lucrâri semnate Jean Steriadi în multe locuinte particulare ~i
institu\ii de cuhurâ, toate acestea nu ~tirbesc cu nimic valoarea pânzei de\inute de
111u1.cul din Y,ilca Marc.
Arta lui Jea11 Steriadi a cunoscut încâ de la început ~i neîntrerupt un succes de
public carc, fàrâ sâ frizeze nicicând popularitatea i-a asigurat admiratori discreti ~i
fideli, precum ~i sat1slaqii materiale corespunzàtoare. Artistul nu a avut nevoie de
spriiinul confratilor, dupa cum omul de lume s- a deplasat cu cea mai mare u~urintâ
prin capcanele existençei.
Penlru o siluare corectâ a pictorului între conternporanii sài, treln,ie sa dàm
cuvântul lui George Oprescu, acela care i-a fosl prieten apropiat exeget ~i admirator,
un ohservator implica1 ~i totu~i echilibrar al mediului în care a trl'lit: ,,Oricint: ar încerca
sa determinc contributia româneascà la arta secolului al XX-lea. n-ar putea sâ o faca
fàrà a acorda o largâ parte acestui eminent pictor, care aducea in mijlocul grupÙlui
dintre cele douà râzboaie un element superior de creatie, în care intra imaginatie,
sensibilitate, spontaneitate, sinceritate, un optimism sânâtos ~i persistent, un rar spirit
de observa\ie p1Hrunzànd dincolo de aparen\e, urnor ~i o preg!itire profesionalâ de mare
clasà de~i. în prima jumàtatc a secolului, tara noastrà a avut parte de o pleiadâ de foarte
buni arti~ti, pu\ini, foarte putini, au fost cei care ar fi putut, nu sa întrcacâ, dar sà se
compare ca varietate ~i seriozitate a insu~irilor, cu Steriadi'• 3 .

'(ih l'ucnmu . .Jean Al. .'>1eriudi. Ed. Meridiane, Bucure~ti. 1964. p 5.
'(jcorg~ Oprcscu . .Jean il/. S1eriadi desena/or, in ..Ana PlaslicQ"'. 1. 1958. p. 41
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MILLAN - VISÀTORUL DE PE DEALUL SÂN NICOARÀ
OCTAVIAN UNGUREANU•
Evocarea personalitâtii artistice a lui Emil-Millan Ivânescu (1910-1972) se
dore~te ca o subliniere, mai apâsatâ a ideii ce ne îndeamna de mult timp, chiar prin
publicarea ocazionala a unor note ~i comentarii, fie adresate direct, fie in relatâri despre
frateie sAu mai mie, Vasile, pictor ~i el de reputatie nafionalâ, membru al Uniunii
Arti~tilor Plastici din România, sau unele consideratii mai ample în monografia Keber
( 1996) ~i înserarea unui studiu în .,Arge~ul", spre aducerea in circuitul public a unui
remarcabil artist arge~ean ~i a operci sale purtâtoare de sonoritâti romantice, armonii
cromatice ~i lirism, totul izvorând dintr-o neclintitâ fidelitate fata de figurantul
traditional românesc.
Arta picturalâ a lui Millan se reazemà, indiscutabil, pe trecutul stramo~esc
glorios ~i pe credinta nestràmutata în virtutilc neamului, care i s-au relevat din vestigii,
scrieri ~i traditii orale, ca cele despre Posada ~i Cetatea de la Poenari, dar mai eu seama
deschizând ochii pc ruinele din Cetatea de scaun, eu monumentala Biserica Sf. Nicolae,
cea dintâi catedralà mitropolitanà ortodoxà la noi, din altarul càreia Mitropolitul lachint
de Vicina întârea credinta românilor în ortodoxia Ràsâritului, coborâtori din ob~tea
mo~nenilor arge~eni, una dintre acelc comunitllti din viata ruralâ, care st!ipânind tarina,
pàdurile ~i apele, în devâlma~ie, au pus ~i consolidat piatra de temelie a începutului de
Tarà Româneasca. ~ansa unicâ de a deschide ochii pe ruinele medievale ale cetatii ~i
ale Bisericii Sân Nicoarâ, care a dat ~i numcle colinei pe care a fast ridicata, în vremea
lui Basarab I (1330-1352), de câtre doamna Marghita, sotia Întemeietorului, sau
doamna Clara, sotia lui Nicolae Alexandru (1352-1364), zisa. ~i ,,catolica", eu rosturi în
ràspândirea liturghiei papale de la Roma. Zbenguidu-se pe deal, printre ruine, ~i pe
malurile râului ce ~erpuia printre tuti~urile Va.ii Doamnei, Millan î~i umplea sutletul cu
frumusetile de basm ale acestor Iocuri încârcate de istorie ~i legende, sub privirile
îngàduitoare ale mamci Maria, din prispa casei de peste ulita ingust!i ce da pe in doua
dealul Sân Nicoarâ. Pe urmâ, la anii adolescen\ei, e incredintat, impreunà eu fratele sau
mai mie Vasile, lui Iosif Keber din Târgu-Jiu, pe învâtâtura în pictura fresco pe
gazduire, hrana. ~i plata. Maestrul Keber lucra atunci în Capitala la Biserica Papa Chitu
~i la ctitoriile Spirea Veche, Delea Veche, Delea Noua ~i Precupetii Vechi, ca sâ
încheie periplul pictural bucure~tean cu înve~mântarea inegalabilà de la Sf. Elefterie,
alaturi de maestrul losif Keber ~i fiul acestuia, Adrian, lucrare de intinse proportii, in

' Pite~ti.
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st ralucirilc divine ale iconograftei ortodoxe neobizantine. Talentul de restaurator al lui
Mi! !an s-a eviden\iat de timpuriu , cu prilejul reproducerii în mari me naturala a
icoanclor a 12 episcopi ai Arge~ului , lucrare îndraznea\a , încredin\ata lui de ep iscopul
Nich it a. În paralel cu restaurarile de înalta ftne\e $i rabdare, fie eu echipele sale d
lucràlor i, tie în colaborare cu al\i mae$tri, Millan a creat o larga $Î de neuitat paletà de
~cvalet ,, La la ntâna lui Manole, peisaje cu case \aràne~ti". autoportrete ~i splendida
scen,1 istoricà -- ,, Batà lia de la Selimbar·· ( 1599) dupa care. la I noiembrie, M iha i
Vitca1.ul intrà triumfal în Alba- Iul ia. A colaborat - pe când era studenl la $coala
Supcr ioarà de Bel le Arte d in Bucure~ti - la ,.Marea Fresca·' ( 1934-193 7) de la A teneul
Ro111ân .

Cumpania din Tra11.1ilvania a lui l\ll1hai Viteazul. Lupla de lu .')eiimbâr est
pornitâ de M 1hai eu incuviin/area împâratului Rudoij al !/-leu Aici au operat a.J[i/
oltene aie 1111 l?ac/11 Buzescu ~1 Udrea Banui. Dupa în/rângerea cardinalului Andre
llûthon 1, M1ha i irtlrâ tr111mfàtor in Alba-Iulia (Bèilgrud) la I noiernbrie 1599

lar pentru a da un relief mai pronun\at acestei admirabile personalità\i di1
s lc ra culturii noastre na\ionale subliniem ~i faptul ca un aiiist de va loarea lui Millar
poatc li. în anumite privin\e. la fol eu noi , oamenii obi~nuiti. în cotidia nul vietii, dar s deoscbe~te de noi prin universul trflirilor ~i în crea\iile cu care ne înnobileaza viara cl
toate zilele. Uneori. sensibilitatea fragila a artistului se poate deteriora, cum sîn tâmplat de timpuriu cu ~t. Luchian, în faça brutalittqii , neîn\elegerii sau nepasàri
ce lor din jur 5i de rnulte ori impactul cu rnalitia ïl rane~te mai mult decât ne închipuim
SélU îl însingureaûi. Vlillan a fost ~i el un singuratic, dar ca unul care-~i alina tristeïile ~
11cca1urile personale, trud incl fâra ragazuri - pe sc helele picturi monumentale - sm
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dinaintea ~evaletului , din care izvodea splendide tablouri-icoane sau mirifice
compozitii istorice înàltâtoare de inimi , încàlzire de suflete ~i meditaçii patriotice.
Bàt!l.lia de la Selimbâr pr,in care Mihai Yod!\ Întregitorul de Neam ~i Tarà,
demonstreazà indub itabil marile sale creatii, în not!l. artisticâ originalâ. Si nu foqàm
deloc nota afirmând aici cà Millan se ·aliniazà cu brio pleiadei române~ti a plasticienilor
Camil Ressu, Jan Steriade, în atelierul càruia lucreazâ, Costin Petrescu care-1 angajeazà
temporar ala Marea Fresca de la Ateneul Român, ~i Keber la Biserica Sf. Elefterie din
Bucure~ti, lser, Paul Molda, cel care a pictat Mausoleul lui Yasile Alecsandri de la
Mirce~ti, Teodorescu Sion ~i altora, care urmau linia lui Manet, Pissaro ~i Renoir,
trecând, apoi, în avangarda postimpresioni~tilor ~i inundând eu stràluciri de culoare
portretele ~i compoziti ile sale, ca sa dea
întregii opere o dimensiune poeticà.
In echipa lui Dumitru Norocea,
împreunà cu fratele Vasile , trude~te pe
schelele Catedralei din Chi~inàu ~i a celei din
Balti
Basarabia
la
solicitarea
Mitropolitului Visarion Puiu , care-i cuno~tea
de la Curtea de Arge~, când pàstorea ca
episcop în cea mai veche eparhie româneascâ .
În 1943 , Millan este invitai de
Ministerul Cultelor ~i Artelor, ca împreunà eu
Paul Constantinescu, C. Mihalcea ~i Anatol
Yulpe, sâ scoata copii dupâ 23 icoane din
Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de
Arge~ pentru Tâmpla Bisericii române~ti din
Berlin, obtinând atunci , pentru aceastâ lucrare
premiul 1 ~i o sumà importantà pentru vremea
aceea - 5000 lei . De mentionat tot aici ~i
achiziçionarea, în 1940, de catre Juriul
Salonului Oficial de Toamnà, gravurii ,,Mironositele la Mormânt" pentru colectiile
satului , dupa ce expusese eu un an înainte, tot la Salonu!ui Oficial de Toamna (desen,
gravurà, afi~) ~i-n fiecare an dupa aceea Millan î~i continua activitatea de pictor
bisericesc, impl icându-se eu deosebit curaj în concursuri pentru obçinerea de lucràri
monumentale, cum singur ne làmure~te în tabelele ce urmeazà, din memoriul sàu
justificativ cerut - se pare - de Ministerul Cultelor ~i Artelor.
,1

,,MEMORIU
De lucràri biserice~ti executate persona! : 1. Biserica catedralà din Târnàveni în
anii 1936-193 7; 2. Biserica comunei Bro~teni-Dâmbovita în 1937 (tempera) ; 3. Schitul
Sf. Ana-Or~ova 1938-1939 (fresco); 4 . Capela lnstitutului Samarinean Bucure~ti 19391940; 5. Biserica comunei Batiz-Hunedoara 1940 (fresco); 6 . Biserica comunei LàceniArge~ 1944-1945 (tempera) ; 7. Biserica din comuna Stârci-Arge~ 1945 (tempera); 8.
Biserica din comuna Valea Ungureni-Olt 1946 (tempera); 9. Biserica din comuna
Bârcàne~ti-Olt 1946 (tempera); 1O. Biserica din comuna Humele-Arge~ 194 7
(tempera); 11. Biserica din comuna Jiblea Nouà-Arge~ 1947 (fresco); 12. Biserica din
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13i'iiculcsti-Arge$ 1950-1951 (tempera ): 13. Biserica
/\rge~: !4 . 13iserica Mànàstirii Capu Dealului

,· 0111u1 1a

sr.

Dim itrie Cu rre<1 d

!_uu,iri de restaurare la B1serica Dvmneasca de ia Curtea de Arge.ï,
PICTURÀ NOUA ÎN ASOCIAT I E: Biscrica CUugareni-Vla$ca, asociat c
l..eon Biju . in 1936: Biserica din comuna Suseni-A rge~ asociat eu Stoica Nicolae, î1
1945; Biserica din comuna Bàrcàne~ti-Olt, asociat eu Di111. Hornumg.
RESTAU RA.RI DE MONUMENTE I STORIC E: 1. Bisericn d:n comuna
Vàl~frnqli-Arge$ . 1939-1940; 2. B ise rica din comuna Tatarài-Olt, 1945 ; 3. Biserica din
cornuna Deagu de Sus-Arge$, 194; 4. Biserica din Deagu de Jos-Arge$. 1949 ; 5,
[3i sc r ica din c-ornuna Co rbeni 1-Arge$. 1950; 6. Biserica din comuna Corbenii 11-Arge~.
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În afarâ de acestea am participai la concursurile de la Biserica Sf. Elefterie din
Bucure~ti, reu~ind al 2-lea 1•
La biserica Sf. Yineri -- Basarab, reu~ind 1-ul (fiind nevoit sâ refuz lucrarea,
ministerul, dându-mi un asociat cu care, ~tiam câ nu voi reu~i sll o duc la bun sfàr~il).
La Catedrala clin Lugoj, rcu~ind al 3-lea, de asemenea în 1943, Ministerul
Cultelor mi-a încredinçat scoaterea în mârime naturalll a 23 copii dupa vechile picturi
din Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Arge~, lucrâri pentru editarea unui
album în culori, care n-a mai apârut.
În 1937-1938 am executat în asocia\ie eu decedatul pictor D. Belizarie,
icoanele clin catapeteasma hisericilor de la lerusalim ~i de la Jordan, iar în iarna anului
urmâtor catapeteasma Liceului ,,Mihai Yiteazul" clin Bucure~ti.
Am ilustrat multe câr\i ~i reviste biserice~ti pentru Editura ,,Fântâna Darurilor"
în anii 1935-1939.
În 1936 am colaborat la lucrllrile de picturâ (pronaos ~i tindâ) la Sf. Patriarhie
eu D. Belizarie ~i la repictarea capelei de la cimitirul Belu-Bucure~ti eu A. Verona ~i D.
Belizarie.
În I 946 ~i 194 7 am ilustrat calendarul Eparhiei Arge~ului."
În decursul celor 600 de ani de la zidire, iconografia celui dintâi loca~ de
închinare de rit bizantin, eu rost ~ide simbol al cre~tinlUâfii ortodoxe, în veacurile ce-au
urmat în Tara Româneascâ, a fost restauratâ de mai multe ori: 1747-1751 de zugravul
Radi; Sân Mihai Dasdilul, în stil Brâncovenesc; 1827 de Pandelimon, cu interventii
stilistice ~i adaosuri în trâsâturi nedibace; 1916-19~3, cu importante consolidàri de
ziduri, începând încâ din I 91 1-1914 de cunoscutul muralist Dumitru Noroceos instruit
în ltalia ~i la Muntele Athos, ~i echipa sa din care au fâcut parte mae~trii 1. Mihail, G.
Teodorescu ~i Paul Molda, care a rcprodus în culori bijuteriile din mormintele
voievodale clin bist:ricâ ?i cea de a patra restaurare - reparatii de fresce din 1943, la care
au participat cunoscutii plasticieni: Emil Millan Ivanescu, în fotografia noastra, alàturi
de Paul Constantinescu, pe scara bisericii, iar pe a doua treapta, în picioare - C.
Mihalcea, Anatol Vulpe, lângâ ei ~i Titu Stoica, intendentul.
~i-n final, tin sâ-i asigur pe cititorii rândurilor dedicate lui Millan, câ dacâ nu
vor gâsi în cuprinsul lor emotiile, datele ~i întelesurile de le ~teapta, vor afla în schimb
momentele cele mai semnificative din viata ~i creatia unui visâtor, pe nedrept uitat, ~i
:::onsideratiile jurnalistului, amie al fiului sâu - arhitect ~i pictor el însu~i - Eugen
!(vanescu, personalitate de reliefîn spiritualitatea arge~eanâ.
1

1
1

i
1

Concursul a fost câ~tigat de fostul sau mentor. !osil' Kcber. care in a111i 1936-1938 a realizat o splendidà
ionografie monumentala, in fre5cà, la Sf F.lefterie-Bucure~ti
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CONSIDERATII PRIVIND STATUTUL FEMEII
ÎN SOCIET À TILE TRADITION ALE

FILOFTEIA PALL y"
Numeroase aspecte sociale, de~i contradictorii, coexistâ ~i se impun atentiei
cercetâtorului, ilustrând mentalitâti ~i practici din antichitatea pâgânâ alâturi de valori
cre~tine ~i ~tiintifice: industrii moderne s-au afirmat ~i dezvoltat în târi în care încà se
câl!tore~te eu traqiune animalà; teritorii în care se pâstreazâ tradiliile se învecineaza eu
zone total modernizate; coexistâ religii fundamental opuse, apartenenta religioasâ
servind identificârii etnice.
Cercetàrile de teren evidentiazâ aspecte comune, dar ~i adevârate rupturi
culturale, interesul cercetarii datorându-se, în mare mâsurâ, coexistentei acestor
diferente eu elemente unitare - ansamblu valoric rezultat dintr-o îndelungatâ istorie, în
multe privinte comunâ.
Demersul nostru î~i propune sâ analizeze statutul femeii în cadru!
comuniU1tiior traditionale dintr-o dublà perspectivâ: etnica ~i religioasa.
În cercetarea etnicâ. ne-am limitat la aria populatiilor balcanice, unde
conditiile dificile, marcate de râsturnari spectaculoase, de conflicte ~i revendicllri
nesatisfacute, au detenninat întemeierea de ~coti care au creat mari curente culturale.
lmportanta acestor populatii în cadrul istoriei universale este considerabila,
motiv pentru care ele au fost studiate de nume consacrate: Ami Boue, Nicolae Iorga,
Jovan Cvijic, Paul H. Stahl, Gjecov, Valentini etc.
În cadrul analizei noastre, un loc special îl detine societatea albanezâ, amplu
prezentatâ de Gjecov ~i Valentini. Oin consemnllrile acestora aflâm cà jèmeia. atâta
timp cât se afla in casa so/ului, este consideratci ca un burduf care prime~te poverile Ji
truda ... un obiect viu, menit sci care, sil procreeze, sa se ocupe de treburile casei. ..
Conditia ei de povara este stabilita chiar din familia pàrintilor ei - se spune câ la
na~terea unei fete plâng pânèi ~i grinzile casei - principiu valoric înscris ~i în Codul lui
Lek Dukagjin, care define~te femeia drept un lucru de prisa/.
Desconsiderarea ei ca persoana se reflectâ ~i în imposibilitatea reprezentârii
oftciale, ea neputând fi martor sau parte civilâ în instanta, neavând drept de vot sau de
mo~tenire. Separarea pe sexe este atât de riguroasa, încât la sl!rb!itori sau la bisericâ
femeile sunt grupate separat. Aceea~i situatie o întâlnim ~i la înmormânt!iri, ostilitatea
'.fat!i de femeie depâ~ind granita vieiii: la moartea unei femei nu se poarta doliu,
• Complexul Muzeal Gole~li
1
StJefen Gjecov, C odice d1 Lek Dukagj1m, Roma, 1941
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disparitia ei fiind lipsita de semnificatie - ce durere poate provoca o fiin/à de care
bàrha1u/ poate dispune dupa bunul lui plac?
0 consemnare din secolul al XIX-lea mentioneazà: Femeile /or, cele mai mu/te
/ârâ educa/ie, nevorbind decât propria /or limbti, sunt considerate asemenea vite/or Ji
sunl .fàlosile ca atare; cu excep/ia ce/or de rang superior, ele sunt obligate sa
munceasâi ~-; adesea sunt pedepsite cu btitaw ... De altfel, cumin cea mai mare parte a
regiuni/or /ariifemeile nu sunt la/el de numeroase ca Ji cela/ait sex, adesea nufemeia
aduce :estre so/ului, ci bèirbatul femeii; el trebuie sa adune o mie de piaJtri mainte de
a spera sà-Ji giiseasct'i sofie ... 1.
Mireasa era cumpàratà, uneori, de la na~tere, la vârsta de 12-16 ani fiind
obligatâ sà meargà în familia sotului. Refuzul acesteia de a da curs contractului
matrimonial atràgea grave consecinte asupra pârintilor care, cel mai adesea, o obligau
sa î~i urmeze bârbatul ales de ei. ~i dacâ bàrbatul este cel care decide la càsàtorie, tot
el decide ~i la divoq, având drept de viata ~i de moarte asupra femeii care a comis
adulter sau a tràdat ospitalitatea.
A fost practicat ~i leviratul; femeia, fiind cumpâratâ, trebuia sà râmânà în
familia sotului, la moartea acestuia devenind nevasta fratelui sau a unui ait membru
din familie.
Situatia dificila. a femeii se îmbunâtàte~te la na~terea primului bâiat, datoria ei fiind
aceea de a aduce pe lume cât mai multi copii, mai ales bàieti. Aprecierile la adresa ei se
refera la fecunditate ~i abia apoi la modestia, hàrnicia ~i farmecul ei. Femeia sterilà
poate fi repudiatà, în locul ei fiind luatà o a doua sau chiar o a treia ncvastà, bigamia ~i
trigamia, de~i condamnate de bisericà, fiind practicate.
Un destin neobi~nuit urmeazà fetele care decid sà ràmânâ pe veci fecioare,
dupà ce depun juràmânt într-o bisericà sau o moschee. Decizia luatà ca unnare a
refuzului de a se câsâtori sau a decesului pârintilor ~i, implicit, a asumârii
responsabilità\ii fatil de ceilalti frati, le conferâ acestora un statut onorabil, având
dreptul la mo~tenire, devenind stâpânà a gospoda.riei, ceea ce îi conferà dreptul de a
participa la adunàrile bârbatilor.
Toate rnn~f'mn:irile de la începutul secolului al XX-lea, pânâ în anii '80,
semnaleazâ prezenta fecioarelor la adunàrile bàrbatilor, acestea purtând vestimentat1e
bi!rbateasca ~i arme, cu drept de a participa la ràzboi ~i chiar de a-~i schimba numele.
Stucliili: de actualitate din Albania ilustreazâ ~i astàzi cil doar în 20 % din
cazuri se face alegerea liberà a partenerilor de càsàtorie; în 18 %, prin decizia parintilor
$Î. în 62 % prin intermediul petitorilor. Càsâtoriile care unesc persoane între care existà
o diferenta mare de vârstà tind sà disparà, vârsta la care se càsàtoresc cei mai multi
fiind cµprinsa între 20 ~i 30 ani.
Se pcate vorbi despre o schimbare evidentâ, care permite sà se afirme câ
tendin\a de renuntare la traditionalism este tot mai conturaU\, corespunzând exigen\e!o
societatii moderne europene.
Ca ~i în Albania, in lumea slavilor din sud, situa\ia femeii este la fel d
vulnerabilà. În 1845, Blanqui afirmà câ .femeia este, în mod evident, in starea d.
1
minuritate permanenta în intregul Orient. CreJtina sau musulmana, ea pare ma~
2

.ICI lobhous~. 4 Journey through ,1/bania, Londra, 1813, p. 145
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degraba victima decât tovarèi~a biirbatului. Ea nu este chemata niciodata prin nume,
nici la turci, ni~i la cre~tin/
Situatia femeii slave este extrem de dificilâ în Muntenegru, unde Gopcevic araUI.
dl. femeia este sclava bârbatului Expresii de genul Jerta/i-ma, so/ia mea sau Femeile
noastre sunt catârii no$tri aratâ ca ea era consideratâ o vitâ de povarâ, care executâ
toate muncile. Ea are toate obligatiile ~i n ici un drept4 .
Dintre toate obligatiile, rnaternitatea este cea mai importantli - în caz de
sterilitate ea putând fi repudiata, chiar dacl!. vina apartine sotului.
La bulgari, situatia femeii pare sa fie mai bunli, mai apropiatâ de cea a femeii
românce sau grecoaice. Kanitz, la 1882, prezintâ astfel bulgâroaica: pe cât de cântata
este in cântece/e de dragoste, ... pe atât de obositor de greu este rolul ei de nevastèi.
Împovaratii de munci, ea nu are o clipèi de rèigaz. Daca nu e la câmp, se ocupa de
treburile gospodèiriei, alèiptând sugarul in timp ce-i pune la treaba pe cei mari. Ea
spalà, înalbe$1e $Î vopse$fe, pregèife$te mâncarea fami/iei; ea toarce, brodeaza, /ese,
cârpe$fe $Î coase, ea supravegheaza grajdul, se ocupa de vite, de capre, de oi. Ea
trebuie sa aibi:1 grija sèi astupe criipaturile casei eu lut, sa varuiasd1 /a/ada, folosind o
piele de oaie drept bidinea, sii împleteascii nuielele pentru colibe; tot ei ii revine
5
ingrijirea gradinii de zarzavaturi, din care nu lipsesc niciodata flori/e ... .
În mare parte, toate aceste caracteristici ale statutului feminin se regâsesc ~i în
Grecia. Didika Nikki sublinia cll., în regiunea Messa Mani, 49 % dintre bârbati ~tiau sâ
citeascli ~i sa scrie, în timp ce, la femei, proportia de ~tiutoare de carte era de numai
5,47%. Femeia purta numele sliu de origine înainte de càsâtorie ~i numele sotului dupâ
clisâtorie, rolul principal al ei fiind acela de procreare ~i de muncà. Dacà î~i în~ela
sotul, dezonoarea câdea asupra familiei de origine, tatlil sau fi-atii, ca protectori fire~ti,
fiind obligati sli o ucidli pentru adulter6 .
Este confirmat ~i aici vechiul obicei al cumplirârii miresei, logodna tinerilor
jucând un roi important în stabilirea relatiilor dintre cele douâ familii. În caz de deces,
vliduva care are copii râmâne în familia sotului, recâslitorirea ei nefiind posibilâ fàrâ
acordul acesteia.
Responsabilitàtile ei gospodll.re~ti sunt însemnate, ea realizând activitati pe care, in alte
p!rti, le executli blirbatul.
În perioadele de crizli, într-o vendetta, grecoaicele luptau alaturi de soti,
valorificând la maximum protejarea acestora in fata du~manilor. Codul vendettei apârà
integritatea fizicâ a femeii, de orice parte a baricadei s-ar fi aflat, fapt pentru care ea
servea, uneori, drept scut sotului aflat în ofensivll. care, protejat de corpul femeii sale,
putea trage din spatele ei în du~man, ochindu-1 mortal 7 .
~i aici, sterilitatea femeii conduce la o bigamie specialâ, în care copilul celei
de a doua femei devine fiul primei sotii, marna naturalll. devenind marna vitregli ~i
doicli, totodata.

3

M. Blanqui, Voyage en Bulgarie pendant /"annee 184/, Paris, 1845, p. 280.
Spindon Gopcevic, Montenegro und die Montenegriner, Leipzig, 1877, p. 75.
5
Frantz Kanitz, la Bulgarie danubienne et le Balkan. Etudes de voyage 1860-1880, Paris, 1882, p 32.
6
Niki Didika, Vath,a, un village de Mani (Pe/oponese). StmciUres sociales urchuiques. Paris, 1977
7
Earl of Carnarvon, Remmiscences of Athens and the Morea, London, 1869, p. 146.
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Dim. A. Petropoulos ( 1952) mentioneazà acela~i obicei în Creta, unde chiar ~i
biserica se implicà, acceptând divortul bàrbatului de femeia sterilâ ~i unind noul cuplu,
chiar daca, din perspectiva cre~tinà, noua càsàtorie este nelegitimà. Lordul Carnarvon,
care viziteazà regiunea în 1839, descrie un asemenea caz: .. Barbatul era, într-adevàr,
càsiitorit dar, neavând copii de la nevasta lui, i se permitea, eu consimfiimântul ei, se
spune, Ji eu binecuvântarea unui preot, sii se în.so/eascii eu altèi femeie ... Dacii va avea
un hèiiat din aceastèi a doua însofire, in Mani (regiune din Grecia), biiiatul va fi
com·iderat legi1im, prima nevastèi putândfi repudiatii ... La întrebarea mea a reie$il cii
din prima cèisèitorie se nàscuserti, de fapt, trei fete; dar, informatorul meu repeta cà
astea nu sunt copii - in a$a miisura fetele erau socotite drept un lucru de nimic în
11
aœsl fin ut ... ce vre{i sèi facèi un biirbat eu o nevastii care nu-i dèiruie$le biiie/i ... ?

Statutul social al româncei se inscrie, în mare màsura, în limitele aceleia~i inferioritâti,
principiul masculin aservind, pe lungi traiectorii istorice, existenta femininà. Versurile
rostite la nunçile tàrane~ti, de mire sau de nunta~i. evidentiaza functia femeii în casa
sotului:
Deschide, maica, U$a / Cii ifi aduc nevasta / Blide/e fi le-o spii/a I $i-n casa
fi-v matura. I Hvarele f1 /e-o griji I Ho!dele fi le-o plivi I Viile fi /e-o sapa I Si ajutor
mult /i-o da .. . liua bunà, marna buna l /acèi-fi aducem nora / Sèi-fi ajute a tuera I Ca
sa ui la lucru spor ... ... Mul/amesc lui Dumnezeu I Cèi s-o 'mplinit ?ându/ meu I Ce-am
gândi1 am dobândil / Cà mai am pe cineva / Sèi-mi ajute a lucra ...

Aprecierile legate de calitâtile feminine fac referire la puterea ei de muncâ, o
femeie fiind frumoasa pentru ci\ este puternicà, muncitoare; ea se treze~te dimineata
prima ~i se culcà ultima, servindu-~i la masà familia, fàrà a sta cu ei. Grijile èi au
legàturà cu casa ~i curtea, dar, în mod paradoxal, dqi este supusà bàrbatului, acesta o
învrednice~te cu responsabilitatea financiara, incredintându-i banii. Aproape farà
exceptie, în comunitàtile traditionale, ferneia era (~i este) casierul ~i coordonatorul
bugetului de féimi!ie, banii fiind ascun~i sau îngropati în locuri secrete, doar de ea
Descendenta familiei este o problemà deosebità ~i pentru români, casa în care
rlmir fiice fiind consideratâ nefericità. Remediul este o câsâtorie uxorilocalà
- situa\ie de exceptie, care nu are nimic comun eu matriarhatul, femeia fiind doar un
mijloc de perpetuare a gospodariei, rolul principai jucându-1 tot barbatul.
În situa\ia in care familia nu are copii, se recurge la adoptii în cadrul neamului,
dar femeia stearpa este considerata vinovatà, existând credin1a câ aceasta nu este iubita
Je Dumne:;;:eu.
Sexele ~i vârstele sunt separate de o strictà ierarhie, sottd fiind capul
gospodàriei, respectai inclusiv prin fom1ula de adresare: dumneata, mata. El dirijeazà
via\a !?Î munca tuturor, la nevoie, chiar prin foqa, violenia, fàrà excese, fa\à de nevasta,
fiind consideratà o atitudine normalà, recunoscutà de vechile coduri de legi.
Afeqillnea celor àoi soti nu se etaleazà în fa;a satului, participarea la
evenimentele ob~te~ti fàcându-se pe grupuri de sexe. Pâna câtre sfâr~itul secolului
trecut, in sate, femeile mergeau pe drum doar in spatele bârbatului, ferindu-se eu sfialâ
s .. ;111 n~~rnt

s lb1tle111. p. 198-199
9

Pctrc Vancu. lvlonograJia comunet Maderat, Arad, 1905, p. 75.
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din calea trecl!.torilor stràin1. Nu rare erau zonele unde nevestele sl!.rutau mâna
bllrbatului, in semn de adânc respect ~i supunere.
Cu toate acestea, situafia româncei fatll de a celorlalte femei din societl!.\ile
tradi\ionale balcanice ~i, mai ales, musulmane, era mult mai buna ~i ea pare sà fi existat
de mult timp, numero~i càlàtori stràini de la începutul secolului al XVll-lea
consemnând aceste aspecte. Tommaso Alberti, stri:\bl1tând Moldova, constata cà femeile
coordoneazl1 activitl1tile gospodi:\re~ti, având dreptul de a discuta în public sau în
particular, fârà re\ineri, purtânàu-~i fetek neacoperite de voaluri.
Griselini, în 1780, remarcà faptul cà femeile î~i servesc sotii la masl1, chiar
dacll sunt invita\i, ele asistând la masa soµilui, în picioare, asemenea unor servitoare,
onorate de cinstea pe care o au.
Situafia de inferioritate afemeiifa/a de so/ $Î de biirba/i, in genera/, începe inainte de
a se na$le, pentru di oamenii fyi doresc un bèiiat - scria P. Stahl, în l 9Si 0 . În fa\a
preotului, soiul ocupà locul din dreapta, cel mai demn de cinste; el ocup!l, la masl!.,
locul de onoare ~i este servit primul.
În credin\ele târanilor, inferioritatea femeii î~i are obâr~ia la începuturile lumii
~i aceasta justificll starea de inferioritate la care femeia este condamnat!l din totdeauna.
În societatea hindusa, plinà de clasificâri, pozi!ia femeii este subordonat!l ~i esentialà,
totodata. De la na~tere ~i pânà la moarte, femeia hindusâ se define~te prin raportarea la
un bàrbat: in copilàrie, de tatà; în tinere\e, de so\; la moartea bàrbatului, de fiii ei.
Femeia se afirma eu precadere în universul domestic. Simbolul puterii sale in
calitate de stapâna a casei este japtul ca ea are in grijii miinunchiul de chei, printre
care se ajl/1 ~-i ceu de la frigider, din care servitorii ar putea fi tenta/i sil Jure pentru
a-$i hriini Jàmilia Dar aici, ca ;i în a/te situafii, influen/a femeii prevaleaza în fafa
puterii. !nfiuen/a de care se bucura este considerabila li de mare ajutor femei/or a
ciiror stare poate parea ingrat a, ba chiar nedreaptt'.1 $i mizerabilii .... Fiec:are e sigura,
in sinea sa cii, fàrii ele, nimic nu ar merge. So{UI depinde de ea ca un copil Ea îi
pregt'.lfe$te nrana, îi maseazèi picioarele obosite când se intoarce seara acasii. Ea este
paznicul bw1ei lui dispozifii diurne - sukha - :ii nocturne - kama. Binein{eles ca acest
roi protectv ~-i binefacator cuprinde ~i copiii, precum $i lntregul c:amin, fam,lia umta.
Cel mai mcre nenoroc al femeii este sterilitatea, dar atunci când aduce pe /urne un
urma:f, mai ales un Jiu, ea îi permite s01ului sau, asigurându-i continuitatea, sa se
achite de datoria fafèi de strèimo$i. În aceste împrejurari, so/ia nu este numai so/ie, ea
este marna 'ma, mata). Statutul ei este inti/fat $i chiar soacra sa este obligatii sa /inii
seama de aceasta 11 .
Cutul mamei este emblematic, expresii obi~nuite ca .. lndia, marna noastra",
.. Ganga (Gangele), marna noastrii", ,. Vaca, marna noastrii" dovedind veneratia
cuveniU\ ~i ·nchinatà, în lndia, mamei.
Surprinzàtor este cà, în iconografie, zeii:ete nu au copii, contrastul eu amintitul
cuit al marrei fiind consemnat de mai multi indiani~ti, spre deosebire de Fecioara
eu pruncu./, :are celebreazll maternitatea în Occidentul cre~tin.

10
11

Paul StaM, w

c11,

p. 125.

Jean Delumitau. Rel,giile /11mi1. Bucure~ti, 1996, p. 387-388
https://biblioteca-digitala.ro

FILOFTEIA PALLY

528

Rolul femcii în viata religioasà hindusâ este mai dificil de conturat,
informati1le în acest sens fiind deosebit de sumare. Ea nu contribuie la conturarea
marilor direqii doctrinare, dar conservâ ~i transmite traditia pânâ la ultimul detaliu. În
sacriticiile solemne de altadatâ, de~i juca un roi secundar, era de neînlocuit, prezenta sa
a!àturi de sac:rificant (capul familiei) fiind conditia sine qua non. Un vâduv apartinând
castei superioare trebuia sâ se càsatoreascà imediat dupa perioada de doliu, activitatea
ritualâ fiind temeiul întregii sale vieti religioase.
Femeia indiana a câ~tigat mult în privinta autonomiei spirituale prin aparitia
curentului devotional bhakti ~i, mai ales, a cultului Zeitei sau Puterii divine. Ea are
dreptul sâ profeseze culturile celor cinci zeitàti: Vishnu, Shiva, Gane~a, Surya, Marea
zei\à. Asimilând-o Zeitei, traditiile sectare hinduiste accepta de câteva secole existenta
/'emeii guru, ceea ce în concep\ia a numero~i antropologi reprezinta o mare victorie, o
adevàratà revolutie femininà.
În timpul sàrbâtorilor religioase, femeia se ocupà de preliminariile ritualului,
fetele tinere virgine jucând un roi însemnat doar în unele ritualuri. De acela~i privilegiu
se bucurà ~i femeile la menopauzà ~i, dacâ li se interzice participarea la unele forme de
cuit, ca acela al amonitului sacru (salagrama), in replicà, ele au datoria de a sufla in
scoicii (simbol al lui Vishnu) ~i de a face sà se audà chemarea bufni/ei (dimineata ~i
seara).
Eroticul (kama) ocupà primul loc în seria ce!or opt sentimente fundamentale
~i a celor opl plâceri estetice. in acest context, un roi esential joacâ mirosurile produse
de caldurà: iasomia, santalul sau tâmâia, îmbatàtoare sau dezagreabile, semnilicâ
fondu! dorintei senzoriale, care dâ continu! spccific vietii indiene. Atunci când, pe
inseral. tinere!e femei se p/imbâ. purtând în pàr ghirlande de iasomie, nu numai
fi-z1musefea viwalti este atrèigiitoare, ci ~i parfumul amefitor", comportament pem1is
doar fetelor necâsâtorite.
Santierele arheologice de la Khajurao sau Konarak, templul vaisnavit de la
Lakshmana, cele doull temple ~i vaite de la Kandariya ~i Vishvanath etaleaza
basorelit:furi erotice marete ca semn al politicii de revigorare a mstlnctului sexual într-o
~oci<>tMe slabit?t ~i nho,iti'i rlr. intluenta ascetilor deta~ati de ccle lume~ti. Lingayoni,
cele doui\ ,imholuri frecvente în temple. reprezinra iconogratia stilizatà a hinduismului,
pe cari;; le centralizeaza ~arpele Kundalini, ca encrgic sexualà sublirmna, în scopul
ob\inerii eliberarii.
Cea mai mare onoare a femeii càslltorile în rela\ia eu Kama (erotismul)
reprezinta 5indhur-ui - ro~ul aprins, aplicat pe cllrarea medianll a pieptânàturii c
simbol transparent acceptai ~i declarat, insti:utionalizat 5i ritualizat. Versurile di
Rgveda elogiazà simplilatea sânatoasa ~i vigoarea exemplara a feminitâtii într-u
limbaj frust ~i expresiv (a femeie eu jèse atràgiitoare)
lnteresant este ~i statutul curtezanelor, în lndia veche cele de rang inferior fiin
dispre\uite. în vreme ce acelea de rang superior crau respectate, instruite ~i cultivate
având ~ansa ca, prin convertire, sâ devinà slujiloare ale zeului (devadasi), oticiant
ata~ate templului.

17
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Trebuie precizat ca. funcçia eroticâ a femeii nu excludea asumarea valorilor
morale în rela\iile de cuplu, mariajul rcalizându-se in patru forme tradiîionale ~i patru
periferice, in functie de scara descrescatoare a dernnitâîii. lndiferent de statut social,
logodnicul se adreseaza. logodnicei prin versurile, de acum consacrate: Eu sunt ceea ce
e$li I Tu qti ceea ce sunt / Eu sunt Cerul iar tu Glia I Tu e$li strofa, iar eu melodia I
Urmeaza-ma in fidelitate / Sa ne cèisatorim I Sa zamislim urma$i / Sa avem mul/i fii/
Care sa trtliasca pâna la adânci bàtrânefi.
Ritualul celor ~apte pa~i fàtuti în jurul focului din altar va uni definitiv tânârul
cuplu.
Mariajul, fiind rel igios ~i celebrat de brahmani, se va consuma doar dupa. trei
zile de abstinenta., procrearea ~i na~terea copiilor fiind principalul scop (primul fiu era
o obligaîie, al doilea era copilul iubirii).
lnteresanta. este pozi\ia femeii - vâduve în cadrul societl\îii hinduse. Daca. ar fi
avut onoarea de a muri prima, ar fi primit titlul de sumanga/i. În ipostaza de va.duvâ, ea
î~i pierde statutul de cineva în sensu! religios al cuvântului, revenind la starea initialâ,
lipsita de demnitate virtualà. Toate avantajele estetice îi sunt luate: ro~ul aprins al
pieptânliturii, sari-urile multicolore, brodate eu tir de aur sau argint, l;>ijuteriile, chiar
raderea pârului. Daca. este tânârâ, tot restul vietii va purta un sari alb, insemn al
doliului, trliind într-o dependen\â cvasi-totalâ. Bâtrânâ fiind, ea va renun\a, obligatà sau
de bunavoie, la familie, cer~indu-~i hrana în pelerinaje la locurile sfinte.
Tratatele dharma explicâ decâderea femeii prin vina de a nu-~i apâra ~i
între\ine sotul, faptele t:i reprobabile, sàvâr~ite într-o viatà anterioarà, atràgând ca un
blestem moartea partenerului. De accea, vàduva este uciga$a sofulu, c!llâul care i-a
determinat stingerca. Aceastâ grava responsabilitate a condus la excese, consemnate
incà din anul 510 î.e.n., sub forma practicii sati (satee), prin care sotia supravietuitoare
era jertfità pe rugul sotului decedat, ca ~ansâ de recuperare a onoarei.
Obiceiul, de~i interzis de englezi din 1829, mai este întâlnit ~i astâzi, in
Rajahstan, evenimentul de la Deorala, din I987, amplu mediatizat, dovedind câ autojertfirea vaduvei este o prelungire a sacrificiului originar sau a aceluia savâr~it de
râzboinicul yogin pe câmpul de luptâ.
Analizând re!igiile a/ricane, etno-antropologii încâ nu au g!lsit termenul
potrivit pentru a le denumi. Animi'>m, tradi\ionalism, tribalism - toate au încercat sâ
identifice esenta spirituala a credintelor africane . Elementul totodattl propriu ~i comun
in ce/ mai inalt grad religiilor Africii Negre este mai mult ca probabil ancestralizarea
$i eu/tu/ stramo~ilor 13, textele miturilor ~i legendelor fondatoare oferind un soclu
tradifiilor orale, practicilor religioase ~i practicilor culturale, indiferent dacâ vorbim de
africani musulmani, cre~tini sau feti~i~ti.
În cadrul religiilor negro-africane, femeia ocupà un roi deosebit de important,
une le funqii sacerdotale precise fiindu-i rezervate exclusiv. În majoritatea confreriilor,
prestigiul ei este la fel de bine cotat ca ~i al b!irbatului, chiar ~i in confreriile religioase
masculine existând posturi rezervate femeilor, este adevàrat, la o vârsta. venerabilà (la
populafiile Yoruba ~i lya-agan ), pentru oficierea cultului str!imo~ilor.

13

Ibidem, p. 6(7
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În culturi domestice sau familiale, foarte active în Africa. în mod frecvent
ujiciantul femeie aduce ofranda pe altarul strâmo~ilor sau al divinitlltilor tutelare ale
clanului. ~i tot ei îi revine obligafia de a sacrifica micile animale (nu ~i pe cele mari)
sau de a arunca cele patru cotiledoane de cola care, dupa felul cum cad pe pâmânt,
aratâ câ ofranda a fost sau nu accertatâ.
Trebuie precizat ca preotesele, cu unele exceptii, sunt femei ajunse la
menopauzâ, fie ca efect al indepartarii de funqia sexualà, fie ca eft:ct al maturizârii
calitaplor ei spirituale.
Statutul femeii descinde din imaginea transmisâ prin mituri, unde are un roi
important. În mitul Dogon, prezenta cuplurilor de divinitâti Nommo anagonno ~i a
cuplurilor de oameni Anagonno bile atestâ bisexualitatea originarâ, chiar dacâ sotiile
zei lor sau ale oamenilor nu au fost create în acela~i mod.
Mitul Yoruba ~i mitul Fali nu fac distinqie între crearea bârbatului ~i cea a
femeii ~i nu stabilesc o ierarhizare a sexelor, diferentele dintre ele asigurând tocmai
complementaritatea in procrearea geniului uman. Singura ipostazâ inferioarâ a femeii
este temporarâ, legatà de ciclul lunar ~i care o plaseaza. în starea de necurâtenie, peste
toi în Africa existând colibafemeii necurate, în care se autoizoleaza pânii la încetarea
man itcsti'lri lor fiziologice impure (ciclul menstrua 1).
În relatia cu sexualitatea se consemneazâ ~i aici starea de abstinentâ (alâturi de
cele alimentare ~i verbale) ca o conditie anterioarâ dezvoltàrii capacitâtii spirituale
înaintea sâvâr~irii unor rituri. Acest gen de sacrificiu se întinde temporal de la câteva
zile pâna la câteva luni (atunci când este vorba de initiere religioasâ), fàrâ ca aceasta sâ
antrenezc celibatul permanent.
În privinta materniti'ltii, rolul femeii africane, în plan social, este semnificativ,
fàra însâ a antrena repere religioase.
Maternitalea nu înseamnâ stare de necuratenie; ea este asociatâ cu sintagma
a cuace iara.)i trupul mamei, echivalentul reîntoarcerii la fragilitatea tinerelor vlastare
a!c plantelor. La Linele etnii, placenta, ca semn palpabil al legâturii dintre mamâ ~i
copiL face obiectul unei atentii deosebite. toat:: func\iile ei magico - religioase
t1u11:,fon11ând o
in prntectoare "' celor rlni. I':! fiincl îngropaUI într-un /oc umed si
reava.'1, .;:liut doar de mamii.
Sub aspect religios, puterea materniUl.tii îi contera mamei africane un roi
special, binecuvântarea sau blestemul ei atrâgând consecinte faste sau nefaste în soarta
copiilor sài. Daci'I, în generaL orice blestem inspira. teama, aici, blestemul mamei este
inspàimântâtor, ceea ce conduce chiar la concluzia unei nete superioritâti a femeii în
plan emo\ional ~i social.
Astazi, femeile africane se confruntâ mai putin eu rigorile religiilor
tradi\ionale. miturile ~i credintele ancestrale fiind concurate de probleme de
supravie\uire, fatà de care ele adopta. o atitudine mai realistâ decât bàrbaj:ii.
Contradiqiile inerente diverselor roluri atribuite tèmeii, mai putin vizibile altâdatà,
sunt tot mai puternic reliefate de societatea africanâ, zdruncinat!!. în structurile ei
111t1me.
l
În Evanghelie sunt destul de putine informatii referitoare la sexualitate, lisus,ji
fàrà a tine cont de indicatiile traditionale, primindu-i la el pe adulteri ~i prostituate,
relativizând legaturile familiale ~i tratându-i în mod egal pe bârbati ~i pe femei. Yreme!I!
dinaintea càsatoriei este denumità drept timp al rautii/ii inimii iar fidelitatea devine uf\1
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concept profund biblic. in aces! sens, porneia (adulterul) distruge leglitura conjugala, el
fiind comis chiar ~i numai prin considerarea teoreticli a femeii drept obiect al placerii.
Venirea lui Mesia anuleazâ obligaJia procrearii, în acest mod celibatul fiind
anticipai ~i profetizat. Sfântul Pavel îl recomandâ ca semn eschatologie, el interpretând
nunta în spiritul Cântârii Cântârilor, o mare tainâ dintre Cristos ~i BisericA, dintre
Durnnezeu ~i poporul sâu (Efes, 5, 22-30).
lisus îi binecuvânteazâ pe copii, evocând femeia care, dupa ce a nascut, nu-$i
mai aduce aminte de durere, pentru bucuria cris-a niiscut om in fume (Joan, J6, 21).

Patriarhul Athenagora afirrna in enciclica Humanae Vitae câ nu trebuie date
legi, ci doar amintitâ semnificatia iubirii, castitatea însemnând integrarea erosului într-o
relatie durabilâ ~i jertfelnicâ. lubirea nu poate fi o singurâtate în doi, ci slujirea
celuilalt pentru a-~i desâvâr~i propria voca\ie.
Preotul, dupa cum cer epistolele pastorale, trebuie sa fie btirbat al uneifemei
(Tit, /, 6), viata lui de familie reprezentând un mode!, in care postul înglobeazâ ~i
abstinen1a sexualâ, impusâ preotului înainte de a sluji Sfânta Euharistie.
Considerând ca prin câsâtorie omul ia parte la unirea irevocabilâ a lui
Dumnezeu cu poporul sàu, biserica ortodoxâ poate ierta divortul, neîndepârtându-i pe
cei divortali ~i recasatoriti. În schimb, avortul este ferm condamnai, cerându-se o càinta
profunda, fiind considerat un pàcat mai u~or doar în situatiile limita, femeile obligate
sa recurgâ la aceasta solutie trebuind a fi consolate prin cuvinte de adâncâ întelegere.
La baza viziunii masculine în raporturile de cuplu (bàrhatu/ trebuie sa
domine femeia) se impune cuvântul-cheie autoritate - bazat pe tema primei creatii,
ca mode) al lui Dumnezeu - imagine a apropierii de perfeqiune ~i putere. in sfera
vietii de familie, aceastâ conceptie a condus la reflectii oficiale privind slâbiciunea ~i
inferioritatea naturii feminine, ceea ce le conduce la nestatornicie. Replica masculina
impune proteqie ~i supraveghere, drumuri bine controlate -- biserica., spâlâtorie, cuptor
public sau fântânâ. A piizi ,çi a fine femeile ocupate in interiorul case/or, aces/a este,
a~adar, idealuf marculin nedeslu~it El impregneazèi orientarea sarcinilor ce le sunt
atribuite .... Rotife esenfiale in buna funcfionare socialà, femei/e care Î$i asuma pe
de-a-ntregul rolul garanteazii asimilarea armonioasa a produselvr activitèi/ii
masculine. Orice exces in consumarea !or afecteazèi toi corpul social ~i ansamblul
schimburilor De aceea, legile având drept scop reducerea cheltuielilor Ji veghind la
pàstrarea semne/or ordinii sociale se înver~·uneazà impotriva abaterilor feminine. Fa/a
de~·artii, liicomia, desfrâul sunt pàcate nu/rite de o dezordine a pofte/or pe care via(a
casnicii, însuflefita de sofii, ar lrehui, dimpolriva, sa le stiivileascti $Ï sa le e/imine 0

Dacâ activitatea din cadrul familiei se justifica. economic ~i etic, aparitia
activitatii în afara familiei, determinatâ de starea matrimonialA sau pierderea protectiei
familiale, îi conferâ femeii un mai mare grad de autonomie, atrâgând dispretul social
pentru condi/ia feminina independentà de cadrele ciisiitoriei. ~i chiar dacâ femeia a
ramas o rotitll subordonata. reproducerii familiale, prin evolutia autonomiei cuplului în
interiorul grupului de rude, starea de subordonare a femeii a devenit toi mai des
discutatâ, justificatâ, explicitata.

14

Jacques Le Goff, Omul medieval. l~i, 1999, p. 281.
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lnteresant este cli înse~i femeile sunt cele care reproduc raportul de inegalitate
între sexe, dominatia blirbatului fiind explicit formulatâ ~i sustinutâ nu doar de bârbati,
ci chiar de càtre femei, dovada cea mai elocventâ fiind continutul educafional diferit al
fetelor fatâ de cel al bâietilor.
Cercetârile psihologilor au remarcat faptul câ a~a-numitele relatii traditionale
între b!irbati ~i femei se dovedesc mai putin generatoare de conflicte, afirmarea femeii
pe pia!a muncii exercitând presiuni asupra rolului b3rbatului în familie ~i în societate,
educat în spiritul conceptiei de superioritate masculinâ. Coexistenta celor douâ teorii,
generate de acela~i spirit feminin, restructureazli familia traditionalâ, proiectând-o
într-un compl icat univers bipolar.
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MEMORIILE PROFESORULUI NAE DUMITRESCU
FLORENTINA COJOCARU'

Oin elita dascâlilor care ~i-au desfà~urat activitatea in Pite~ti, la sfâr~itul
secolului al XIX-lea - începutul secolului XX, face parte ~i Nicolac Dumitrescu,
· cunoscut bine în urbe sub numele Nae Dumitrescu: profesor de geografie la Liceul ,,1.
C. Brâtianu'·, director al acestui a~ezi'lmânt, primar al ora~ului Pite~ti în perioada 19071911, senator, fost membru in consiliul de administra\ie ~i apoi prezident al Bâncii
Românqti din Pite~ti, membru în consiliul de administratie ~i apoi pre~edinte al
Societâtii ,,Electrica-Pitc~ti", membru fondator al Ateneului popular ,,lonescu-Gion",
autor de manuale ~colare de geogratie.
S-a nâscut la 15 septembrie 1857, în localitatea Râceni-Muscel, din pârinti
,,\ârani înstâri\i, avànd titluri de boierie-postelnici, date de stàpânirea de atunci,
bucurându-se de oarecari drepturi fa\à de ceilalti sâteni" 1•
A fàcut parte dintr-o fami!ie numeroasà, afiliata eu timpul unor cunoscute
. familii muscelene.
Bunicul patern, Ion Grossu Dumitrescu a avut cinci copii: Maria - disàtoritâ
eu lcn Vi~oiu din Vi~ui, loana - casâtoritâ cu preotul Poinâreanu din Poinârei-Musccl,
Ecaterina - câsâtorilà eu losif Luca din Vi~oi, Gheorghe - casâtorit eu Maria
Curnâ\eanu, sora preotului Ion Cornâteanu din localitate, iar dupâ moartea acesteia, cu
vâduva lsba~escu din Albe~ti-Muscel ~i ultimul, Nicolae.
Nae Dumilrescu a fost penultimul copil din cei 7 realizati de Gheorghe Ion
Dumitrescu ~i Maria Cornâ\eanu.
Ramas orfan la vârsta de 8 ani, ~i-a început cursurile primare la ~coala din sat,
iar dupa un an a fost transferat la Scoala nr. 1 din Câmpulung-Muscel, avându-1 printre
, dascâli ~i pe Dimitrie Scurei, fostul coleg de clasa întâi al marelui Mihai Eminescu.
Dupà absolvirea celor 4 dase în Câmpulung, urmând pova\a lui Bucur
; Spirescu din Mâtâu ~i a lui Costache Nicolau, prefectul Muscelului, Nae Dumitrescu se
înscrie în anul 1870 la examenul de bursà pentru Liceul ,,Matei Basarab" din Bucure~ti,
pe care 1-a promovat cu succes, absolvindu-1 dupâ 7 ani.
·
Trecând prin greutâti financiare mari, tatâl sâu pierzând o multime de bani ~i
' vite cu judecâ\ile pe care le-a avut, Nae Dumitrescu ocupâ la început o mica slujba la
• Ministerul lnstruc\iunii, apoi, reu~e~te la concursul de profesor pentru Gimnaziul din
!

1

1

• Muzeul Judetean Arge~
1
Nae Dumllrescu, Dinfiru/ v1e/11 mele, manuscns, Muzeul Judetean Arge~ inv. 6374, p.
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Brâila unde a profesat un an, se transferà la Bacâu ~i de aici, in anul 1881, la G imnaziul
din Pite~ti.
În toamna anului 1890, Nae Dumitrescu pleacà la Paris pentru aprofundarea
studiilor de geograf,e, obtinând cu succes diploma de licentiat al Seqiei generale de
economie politicà, istorie-geografie ~i diplomatie a Universitàtii Sorbona.
Reintors de la Paris, ~i-a reluat activitatea de profesor numai la catedra de ,
geografie, limba elinà pe care a predat-o înainte de plecare, fiind preluatâ de profesorul
titular Nicolae Alexandrescu.
Alàturi de unele obiecte ~i documente care i-au apartinut, in colectiile
Muzeului Judetean Arge~ se aflà ~i un manuscris intitulat ,,Oin firul vietii mele",
semnat Nae Dumitrescu - 2 septembrie 1944, redactat deci, la vârsta senectutii, când
împlinise venerabila vârstà de 87 de ani.
Ultima însemnare din registru, fârà sà fie legatà de continutul manuscrisului,
este o ciornà a unei cereri din anul 1945 adresatà prefectului, în care se spunea: ,,Casa
mea din Bulevardul Ferdinand 33, fiind rechizitionatà pentru nevoilc armatei sovietice,
dupâ cum rezultà din certificatul Politiei, am onoarea a và ruga sà binevoiti a mi se
plâti chiria cuvenità pe durata rechizitiei, începând de la 8 septembrie 1945, la
apartamentul ocupat de D-1 Maior Boris Ermolenco ~i compus din: salon, birou,
sufragerie plus verandà, acces baie ~i bucàtârie, cu mobila respectivà ~i a~ternuturi de
pat".
Manuscrisul impresioneazà prin coerentà cronologicà, redând atmosfera
citadinà pite~teanà a sfâr~itului de secol XIX ~i începutul secolului XX, autorul fiind
implicat direct in via\a publicà în problemele importante ale învà{àmântului, culturii,
administratiei ~i in viata cotidianà, desigur, pàstrând nota de subiectivism proprie
acestui gen de document.
În memoriile sale sunt adunate informatii de un interes deosebit. Aici se
perindâ o serie întreagà de personalitàti istorice pe care le-a cunoscut, aproape întreaga
elità intelectualà a ora~ului ~i judetului, de care s-a apropiat in cci 47 de ani desfll~urati
la catedrà sau în funqiile pe care le-a detinut. Gàsirn de asemenea, referiri ~i judecàti
eu ~i fllrll patim:1 asupr,i ,iutorit:'%filor· prPfPrfilor ~i r,rim~rilor. medicilor. procurorilor,
fi.mqionarilor p11blici ~i a oamenilor de rând.
Pe când era elev în clasa a IV-a Nae Dumitrescu a avut prilejul sà-1 cunoascà
pe Ion Ghica. Momentul întâlnirii este relatai astfel: ,,tatâl meu m-a luat cu po~talionul
fiindca pe atunci nu exista cale feratà, la Bâràgan pe lalomita, unde avea în arendà o
mo~ie de 200 pogoane de la Ion Ghica. Mergând la Ghergani a oprit caii ~i am mers
împreunà la casa lui Ion Ghica ~i vàzându-ma, m-a intrebat câte clase am fâcut,
îndemnându-mà a învàta mai departe la liceu. Cu tatà! meu care-i era pricten, a avut o
convorbire mai lungà din care am retinul câ el stàruia sâ procopseascà pe tatâl meu,
vânzându-i mo~ia ce o avea în arendâ eu pretul de 500 galbeni ~i-i zicea mereu: ,,dragà
Gheorghe vinde din vite ca ai destule ~i cumpàrà mo~ia ca ai copii. Tatal meu nu a)
ascultat. iar mo~ia în scurtâ vreme a fost cumpàrata de generalul Maicanu. Ajungând la:
mo~ie, am vazut ca acolo era mare bogàtie: turme de oi, herghelii de cai, cirezi de vite,
aràturi pline cu grâne, mei, pepeni etc. Din pepeni m-am îmbo!nàvit de friguri ~i m-a·
adus acasà" 2 .
1

Ibidem p. 2
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Evenimentele de la 1877 au produs o inrâurire deosebitâ asupra tânârului elev
al Liceului ,,Matei Basarab·'. amintirea lor fiind consemnatâ in memorii: ,,În internat
când eram in cursul superior am avut ocazia sà vàd Garda imperialà rusà care trecea
spre Pl~vna în 76-77.
Atunci când a càzut Plevna, noi cei din cursul superior am ie~it din internat ~i
împreunà cu universitarii ~i toate ~colile superioare, însoiiti de multe muzici militare
am fàcut o mare manifestatie cu torte la Palat, împâratului Alexandru Il care se
întorsese de la razboi ~i tràsese la Palatul regal unde se afla numai regina Elisabeta.
Acolo muzicile au început sâ cânte iar noi care umpleam întreaga curte a Palatului, am
începu, in cor sà strigâm, sâ tràiasca impàratul ~i sà-1 chemàm in balcon. Dupâ câtliva
vreme, tot strigând mereu a ie~it regina Elisabeta sa ne multumeascâ, iar impl'iratul era
la fereastra galben ca ceara, fiindu-i fricà de vreo revolutie. Dar multimea a inceput a
striga ~i mai tare, atunci regina intrând din balcon a luat pe imparat la brat ~i abia 1-a
scos pe balcon. Un tânàr student, Culcer de la Târgu-Jiu, ridicat pe brate, i-a \inut un
diseurs în limba francezà, el a multumit ~i împreunà cu regina s-au retras, iar mulîimea
cântând a fàcut acela~i lucru" 3 .
Cu Ion Bràtianu, contacte au avut loc atât la Florica cât ~i la Bucure~ti, iar cu
fiii ace,tuia Dinu ~i Vintilà a legat prietenii încà din perioada studiilor la Paris.
Într-una din plimbàrile pe care adesea le fàcea peste râul Arge~, pânà la casele
GubavJ din Stefàne~ti, însoçit de colegul de cancelarie Ion Crivàt, 1-a întâlnit pe Ion C.
Bràtiar.u. Momentul plin de farmec este descris astfel: ,,Dupà ce 1-am salutat (mâ
cuno~tea persona!), m-a întrebal de camaradul meu ~i i-am ràspuns cà se nume~te Ion
Crivàt - profesor de la Piatra Ncami. Ah zice el, dumneata e➔ti bàiatul prefectului meu.
El i-a :âspuns cà este nepotul prefectului ~i atunci adresându-se mie mi-a zis: ascultà
dasc!lt, tot a\i plecat voi la plimbare, nu a\i avea plàcere sà ma. insotiti pânà acasà. Cu
plàcert D-le Bràtianu, ~i a~a am plecat eu el spre casâ ~i ne-a aràtat curtea, pâsârile,
apoi siaulele eu vite ~i în fine. am ajuns aproape de casà lângà care era o micà
mag!1ernitâ, crama viei. Aici a strigat pe li inca. bàtrâna lui servitoare ~i i-a poruncit sâ-i
aducà ;heile. În cramâ era o masà mica, 4 scaune albe ~i un butoia~ eu tuicà. Ne-a
pofüt h masâ, iar el cu un ciocanel a început sà scoatà tuicâ, a~a câ ne-a cinstit ~i a bâut
~i el eu 1101, apoi, a urmat o a doua çuicà ~i apoi a treia. Terminând eu tuica ne-a întrebat
unde l~âm masa, i-am raspuns cà la Miclo~, apoi ne-a întrebat dacà bem vin curat ~i
tara a- mai ràspunde, ne-a oferit câte doull sticle eu vin zicând: cred ca nu va este
ru~ine -;â luati aceste sticle pânâ la birt, cu conditia insà sà-mi trimiteti sticlele înapoi.
LuândL-ne ziua bunà, am plecat ~i abia ajun~i la birt, ne-am pomenit eu finul sàu
Dràghi;eanu, care ne-a adus ~1 o damigeani'i eu pelin. La dejun se afla Nicu Manu prefect apoi Pârâianu - procuror ~i alti prieteni, care pânà seara am dat gata ~i sticlele
4
~i da:mgeana ~i le-am expediat la vie goale" •
Înainte de plecare la Paris, în 1890, Nae Dumitrescu trece pe la Clubul liberal
din !Bucure~ti. ,,Acolo era strânsa o multime de deputati ~i senatori dintre care n-am
cunascJt decât pe Teodor Capitanovici. Dupa câteva minute a sosit ~i bâtrânul 1. C.
Bràt:iaru. Toatà adunarea s-a sculat in picioare iar el zâmbind i-a întrebat: ce faceti
dum1ne1voastrâ aici? Colegul cel mai apropiat i-a ràspuns cà discuta pe cine trebuie sa
'lbidlemp. 5
'lbidlemp 10.
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puna candidat la Senat - Colegiul II din Bucure~ti, iar batrânul i-a întrebat: ei, ei ~i ceati hotarât dumneavoastra? 1 s-a ra.spuns ca pe Ha~deu. La acest raspuns, ba.trânul a
ridicat mâna suparat ~i le-a zis: atâta om de carte avem ~i noi în tara., vroiti sl!.-1 bagati
în politica voastr!1, sà nu va mai aud cu asemenea propuneri" 5.
Ajuns la Paris, Nae Dumitrescu a urmat cursurile unor renumiti profesori unde
accesul strâinilor era considerat o favoare. În acest fel, a avut prilejul sâ cunoascâ mari
profesori francezi care i-au luminat cariera didactico-geografica: profesorul geograf
Lavosseure de la ~coala de ~tiinte, Butmy de la College de France, Himly - rectorul
Universitàtii Sorbona, Dubois Marcel - profesor de geografie la Sorbona, profesorul
Vanda! ~i alte somitati.
Cuno~tin~elor teoretice li s-au adâugat excursiile documentare fficute în
vacante la: Vichy, Lyon, Aix les Baine, Geneva, Marsillia, Carlsbad, Bruxelles,
Anvers, Montdior etc.
Tot aici, s-a aflat adesea în anturajul tinerilor români aflati la studii: Dinu ~i
Vintil!I Brl!.tianu, Simion Mehedinti, Obreja, Duma, Vladoianu, Alimâni~teanu, E.
Antonescu etc.
,,Oin aceastà frumoasà companie - spunea el - la restaurant eu m-am ales cu
deprinderea de-a mânca stridii, învâtat de Dinu Bratianu, iar fratele sau Vintila fiind la
un Caffe pe Bulevardul cel Mare, m-a învàtat sa beau absint, pe care mai târziu 1-am
lep11dat tiind foarte periculos"6 .
Cu fra\ii Brâtianu a conlucrat apoi in tarà, ace~tia sprijinindu-1 în realizarea
unor obiective de importantà deosebit!1 pentru Pite~ti: constructia teatrului ~i a b!lii
comunale, a pietei comerciale, a ~coalei nr. 1 ~i a Uzinei de apa..
Pentru teatru ~i baie, autorul memoriilor mârturisea câ ~i-a dâruit salariul de
primar pe un an de zile, lucrarea terminându-se în anul 1913, în vremea primarului
Alexandru Dumitrescu, iar lonel ~i Vintilà au dâru1t la pomirea constructiei câte 2000 ·
lei fiecare, devizul ridicându-se la 86.000 lei, pe pareurs lucrarile crescând la 360.000
lei.
Pentru d'i manuscrisul este foarte dens în informatii legate de istoria
Pitc~tiului, ne vom opri în contimrnre num:ii 1:i conçemnllrile IPg:ite nP învllfllmÂnt. r"'
care 1-a slujit timp de 47 de ani, pâna la ie~irea la pensie în anul 1928.
La 23 martie 1898 Nae Dumitrescu a fost numit directorul liceului pentru care
se impunea construirea unui local corespunzâtor.
De.spre construc\ia acestui local Nae Dumitrescu face numeroase referiri.
,,În anul 1898 s-a pus ternelia noului local în prezenta dornnului Dimitrie
Sturdza - pre~edintele Consiliului de Mini~tri, fiind prezent Haret ~i episcopul de
Arge~. Gherasie. În acela~i an, localul era aproape terminat, dar ccie douâ aripi erau
constituite numai cu un etaj ~i fiindcâ se schimbase guvernuL am alergat la Sinaia unde
am gasit pe noul ministru al lnstrucfiunii, domnul Tache lonescu, cliruia i-arn
demonstrat cà se face o mare gre~ealâ pentru viitor de nu se vor completa cele doua.
aripi eu un al doilea etaj ~i cu un laborator de fizica-chimie. Am fost norocos, clici
ministrul a dat ordin a se completa cele 2 aripi, a~a câ în 1901 am inaugural acest
frumos local, botezându-1 cu numele celui mai ilustru bârbat al Tilrii - Ion C. Bratianu.

l

'/b1d~111 p. 1J.
"Ibidem p. 20.
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lnaugurarea s-a facut în prezenta domnului inspector Miculescu, prefect fiind
Ion Comàneanu ~i primar Hagiescu. Am telegrafiat M. S. Regele Carol care ne-a
ràspuns ~i familiei Bràtianu, apoi mi-am dat demisia. Nu dupa. multà vreme am fost
numit din nou'' 7 .
lnteresante sunt ~i demersurile pe care Nae Dumitrescu le face pentru
înfiintarea Societâtii de literaturà ,,Junimea" a liceului eu, o revistA proprie, a Ateneului
liceului care prin stàruinta lui a gàzduit ,,pe cei mai distin~i profesori: Gr. Tocilescu, V.
A. Urechia, Nicolae Iorga, prezente deosebite la conferintele duminicale unde
8
participau nu numai elevi ci ~i lumea aleasà a ora~ului" •
În calitatea de director, Nae Dumitrescu a fost preocupat încà de la început de
înfiintarea bibliotecii liceului, devenità la scurt timp una din cele mai mari biblioteci
~colare, o bibliotecà destinatà studiului elevilor ~i profesorilor, deschisa. ~i publicului
pite~tean.
Despre începuturile acestei biblioteci autorul consernneazà: ,,Am stàruit ca
marea bibliotecà donatà tribunalului local sà fie data. liceului nostru ~i s-a admis, apoi
acela~i lucru 1-am fàcut pe lângà senatorul Vericeanu al càrui singur copil murise, sà
dàruiascà o sumà pentru o bibliotecà modernâ care sa-i poarte numele fiului sliu.
Biblioteca aceasta a fost pusà sub direqia profesorului Nicolae 1. Apostolescu care a
comandat la Paris toate càrtile mai importante ~i mai noi pentru suma de 5000 lei,
donatà de Vericeanu. Cam în acela~i timp, murind regretatul Gion, am stàruit pe lângà
familie ca biblioteca, ca fiu al ora~ului nostru, sà fie donatâ liceului, lucru care s-a ~i
indeplinit tot de profesorul Apostolescu, iar noi ca recuno~tintâ am contribuit a-i ridica
un bust din bronz care ~i azi se gàse~te în gràdina publicà a ora~ului"9 .
Bustul lui Gh. lonescu-Gion este opera renumitului scu!ptor Frederic Storck,
astàzi se aflà în curtea Colegiului Brâtianu.
Biblioteca liceului a dispus chiar de la început de un fond documentar valoros;
literaturà românà ~i strâinà, càrti ~tiintifice, didactice, foarte multe în limba francezà iar
Zoe Apostolescu - sotia eruditului profesor N. r. Apostolescu, profesoarà de francezâ, a
îndeplinit functia de bibliotecarll, paralel cu activitatea desfl1~uratà la pensioanele
Urlàteanu ~i Batist.
Dorinta sa testamentarà consemnatà la sfâr~itul memoriilor cât ~i în
testarnentul legalizat a fost aceea ca una din bibliotecile personale ce le avea, eu toate
càrtile de geografie ~i de ~coala sà fie dàruità Liceului ,,Bràtianu" ,,unde am Pcàstorit 45
0
de ani, va purta numele meu ~i o fotografie pe frontispi~iu, atlasele ~i globul" .
Dupâ moartea profesorului, ( 1948), cllrtile au ramas mo~tenire fiicei sale
Constança, càsàtorità cu Petri~or Yi~oianu. Împreunà au donat-o mai târziu Bibliotecii
Jude;ene Arge~, astfel orice cititor interesat de acest domeniu o poate consulta în sala
de lecturà, biblioteca constituind o colectie personalà de carte ~i mobilier, cu ediJii rare
~i leglituri deosebite, un act cultural generos pe care urma~ii 1-au l'hcut ora~ului Pite~ti.
Atmosfera din cancelaria I iceului este prezentâ adesea în amintirile
profesorului.
'Ibidem p. 20.
• Ibidem p. 27.
0
Ibidem p. 27.
1
"

0 ciorna a testamentului aflata la srâr~itul memoriilor, pagina li.
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,,Pentru bunul mers al liceului ~i pentru legarea ~i înfratirea profesorilor, am
organizat agape la care contribuiam eu totii ~i sâmbata seara sau in ajunul unor
sàrbàtori petreceam cu totii, unii cântând, alçii jucând, iar altii tinând discursuri pânà la
miezul nop\ii. Parcâ vad ~i azi pe Brânzeu cu Popovici ~i Popescu jucând ardeleneasca
în cancelaria cea mare in jurul mesei.
Mai târziu, când un profesor ie~ea la pensie îi dam o masa la despllrîire tinând
câte un logos. Cu modul acesta am strâns pe cei mai recalcitranti profesori împrejurul
liceului, solidari ~i mândri, care au daruit tllrii oameni luminati, cinstiti ~i morali - caci
de a ici au plecat cei mai distin~i militari, profesori, juri~ti, oameni de stat" 11 fapt
remarcat ~i de ministrul Haret care eu prilejul unei vizite pe care Nae Dumitrescu i-o
face acasà acesta îi splme: ,,D-le Dumitrescu eu nu ~tiu ce faci d-ta pe acolo, câ pâna
astazi, n-am primit nici-o reclamatie de la vreun profesor din Pite~ti.
În aire parti ale târii am fast nevoit sa fac câte doua cancelarii profesorilor, atât
sunt de înver~unati unii contra altora. 1-am raspuns câ eu am tàcut pact eu toti
profesorii mei ca discu\iile politice ~i animozitatile sâ lipseascâ din cancelarie, sa le
lase la poarta Iiceului, iar cei ce fac politica militanta sâ faca bine sa fie mai moderati,
sa fie de exemplu celor simpli, iar profesorul sa-~i tina demnitatea oriunde ar fi, caci
numai a~a va fi ~i el considerat" 12 •
Pentru activitatea desfà~urata la catedra ~i în alte demnitaii profesorul Nae
Dumitrescu a fost decorat eu ,,Rasplata muncii" clasa 1, ,.Coroana României" în grad de
cavaler ~i ,,Steaua României".
Prin multitudinea relatarilor legate de evenirnente ~i oarneni care au tràit aici,
memoriile profesorului Nae Dumitrescu coroborate cu alte documente, reprezinta un
pre\ios izvor pentru cunoa~terea istoriei locale.

1
l

j

"Ibidem p 2!1
" lb1de111 p. 31
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i

Traditia poporului român e unicâ în turne ~i unitara în tarâ, variantele locale
nd adaptari secundare ale celor cornune, esentiale. Datinile ~i obiceiurile române~ti
u folclorul prin care s-a pastrat fiinta nearnului sunt jumâtate pagâne, jumâtate
~
<!re~tine,
ultimele fiind o încrqtinare a celor pâgâne. Majoritatea acestor creatii artistice
ile poporului nostru au fost culese ~i publicate de marii no~tri folclori~ti dintre care, eu
'rivire la tradi\ii, amintim pe Simion FI. Marian, Tudor Pamfile, El. Niculita Voronca
~i Arthur Gorovei, ultimul publicând !;ii o parte din credintele ~i superstitiile din satul
lludeni al comunei Suici, ca reprezentative pentru zona Arge~ului, tiind culese ~i
1
~ublicate mai întâi în ,,Sezâtoarea", în 1902, de preotul Gh. Rudeanu din Rudeni •
\ë)atini ~i obiceiuri din satul Suici a publicat la Londra ~i englezul Donald 1. Hall2. care
a locuit prin anul 1932 la familia Nicolae Dumitrescu-Pitigoi din acest sat.
,
Aceste manifestl'lri populare române!;iti sunt legate atât de naturâ sau
tnotimpuri ~i se nurnesc calendaristice sau anuale, càt ~i de ciclul vietii omului,
Junoscute sub numele de obiceiuri bâtrànC!;itÎ sau familiale. Deoarece obiceiurile zise ~i
lirniliale 3 se aseamâna eu celelalte arge~ene din zonâ, în care comuna se încadreaza ~i a
~ror pâstràtoare este, vom prezenta numai pe cele anuale care au ~i uncle deosebiri
i:>cale specifice comunei ~i vaii Topologului din judetul Arge~.
·
Astfel, în seara de Anul Nou - pe lânga urarea copiilor care umbla eu
1lugu~orul plesnind (pocnind) din bice ~i sunànd din clopote ori vuvuind din buhai ~i a
'iiolindelor cu lâutari ce cântâ la ferestre ,,Seara Sfântului Vasile" - este obiceiul ca
Jnerii, ce vor sà-~i cunoascâ ursitul sau ursita, sâ punâ sub pema pe care donn busuioc,
i,a sa-1 viseze sau sà priveascii in oglindà sau in vadra cu apâ, deoarece se crede ca ,,i se
1tratâ'' ~i-1 poate vedea cum este. Tot acum, spre a se ~ti cât de ploioasâ va fi vremea în
:impul anului, se pune calendarul cepelor, adica se presarâ sare pe 12 coji sau felii de
i:eapa, dupa numele ~i numârul lunilor anului la rând ~i care felie sau coajâ e mai
ipâtoasâ dimineata, acea luna va fi mai ploioasâ. Mai recent, pe lângâ cele amintite s-a
Atrodus ~i obiceiul de a umbla eu capra, ca în Moldova. De asemenea, obiceiul de a
ietrece noaptea de Anul Nou cu veselie sub numele cunoscut din Apus de Revelion -

,$uici
Credinfe :,i supersti/ii ale poporului, 1915.
F.omanien Furrow, Londra, 1933
Acestea au fost expuse de noi in Cartea despre Suici, lucrare in manuscris
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de~i a doua zi trebuie sà se trezeascà de dimineata, întrucât persista credinta cà dacà vei
dormi mult la Anul Nou, vei fi somnoros tot anul. În ziua de Anul Nou, copiii umblà pe
la case eu ,,sorcova", sorcovind gazdele ~i primind in schimb daruri ~i bani. L11
6 ianuarie, de ,,Boboteazà", când e ,,gerul Bobotezii", dar ~i în seara Sfântului Ion, de la
7 ianuarie, echipe de tineri, în numar de 12 umblà noaptea prin sat sub numele dq
,,iordânitori", adicâ ,,eu lordanul", ridicând de trei ori în sus pe gazde, zicând ,,hoopj
hoop, hoop", în timp ce cântâ ,,iordanul" (troparul Bobotezei) ~i stropind eu apa eu
busuiocul din càldàru~à, luând ~i de urechi pe cei eu numele de Ion cârora le ureazà ,,L
mul\i ani", cântându-le ~i ,,Seara Sfântului Ion". A doua zi, de Sfântul Ion, din câ~tigu
de daruri ~i bani, organizeazà o masâ eu cântece ~i jocuri. Fetele mari obi~nuiesc a lu
pentru noroc câte un fir de busuioc de la câldàru~â când preotul umbla ,,eu botezul
prin sat, în Ajunul Bobotezei, zi în care se poste~te sau ,,ajuneaza". La 16 ~i 17 ianuari
sunt Filipii de iarnâ ~i Lantul Sfântului Petru sau Sân Petru de iarnâ, patronul lupilo
când este rau de lupi. Se zice câ in aceasta noapte de 16 ianuarie Sân Petru adunâ lupi
~i-i trimite pe fiecare la ce oaie sâ se duca s-o mâ.nânce. Gh. Selaru din Valea Podenilo
poveste~te ca a auzit de la marna sa batrânà ca acest lucru se intâmpla la noi la 3
ianuarie, de ,,Trisfetite", când sunt toi Filipii de iarnâ: ,,Odata, un cioban, nevrând s
creadâ fàrâ sâ vaza a~a ceva, s-a pitit în podul unei troite din Plai spre încredintare.
cum sta el acolo, in troita, din poiana Peteului, numai ce vede ca se adunâ lupii ~i ap
cum Sfântul Petru îi trimite pe fiecare unde sa se duca dupa pradâ - caci se crede c
lupul când vine la oi ,,este trimis". Mai la urma, venind ~i un lup ~chiop ~i întrebând
ce sa faca, Sfântul Petru i-a spus: Tu sâ mâ.nânci pe omul acesta din troitâ. Acesta d
frica a strigat ciobanii care au venit ~i 1-au luat de acolo ~i povestindu-le cele auzit
1-au bâgat intr-un butoi ~i 1-au pus în caru\a sa-1 ducâ acasâ. Pe drum le-a ie~it inaint
lupul cel ~chiop ~i a spcriat boii de au luat-o la fuga ~i a câzut butoiul rostogolindu-se
spârgându-se. iar ciobanul câzând ~i el a fost mâncat tot de lupul ~chiop cum a fo
La l O februarie, de Sfântul Haralambie, aparator de ciuma ~i lingoare, se un
pomii cu coliva de la bisericâ ca sa rodeascâ. La 24 februarie -- Dragobete - Cap-d
Pri111dvanl; ..:inc lucrcnzli în :icc:ist!l zi, dintli ca toMP pli~lirilP c-11m dintli pa~l\rea nurni
,.Dragomir Florea", adica gra1Jr zis ~i grangure, care fluierând î~i spune numele. Tot î
fcbruarie, dupâ cum cade Pa~tele. dup11 Pascalia cea noua, are loc seara ,,lasat
~ecul11i", adicâ începutul Postuiui Mare sau ,,Pâresimile·', prin oprirea de la bucate
dulce, fàcându-se un ospât îmbel~ugat ca la nuntà, de la care a râmas ~i zicala satiric
,,La lasatul secului e nunta nâvlegului". Acest eveniment e precedat de Sàptamâ
Brânzii, când se taie burduful de brânzâ pâstrat în boabe de eu toamna, sâptàrnânâ
care se leag11 ~i expresia: ,,Du-te eu a brânzii nouà" sau ,,D1J-te noua mii de ani, sa
mai vii, sâ nu te mai vâd".
Între 1 ~i 9 martie, sunt zilele babei Dochia, zâna iernii cea eu nouâ cojoace
care le leapàdâ pe rând, fiind din zâpezi moi de lapovitâ ~i ninsoare de scurtâ durai
însa capricioase sau friguroase, de~i se iau sau trec topindu-se repede; ele se numes
ale mieilor, cucilor, berzelor, lupilor etc. În acest interval e obiceiul a se alege câte o a
sau babâ spre a se vedea cât e de bunâ sau rea eu persoana care ~i-a ales-o pentru an9
în curs. Tot acum este ~i timpul traditionalului marti~or din fir ro~u ~i alb, care se ~
mai ales fetelor de câtre bâieti în dar, deoarece ~i baietii primesc de la fete màrti~o1
lucrate de mâna lor.
1
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La 9 martie sunt ,.Ml'icinicii", când se fac tàitei sau covrigi mici fierti cu zahar
~i sâmburi de nucà. În aceastà zi începe curàtitul gràdinilor ~i arderea gunoaielor peste
foc sàrindu-se, spre a prinde putere. Despre luna lui Marte sau ,,Fe-Marte", pentru cà e
tot schimbàtoare ~i rece, se spune ,,Marte din post nu lipse~te", iar pe 25 martie, fiind zi
de dezlegare la pe~te, s-a pâstrat alta zicala de umor: ,,În ziua de Blagove~te tot
românul mâncà pe~te ~i tiganul ce gl'ise~te". Fiind o luna de post al Pa~telui, sâmbetele
se numesc ale ,,mO$ilor de iarnà" ~i se fac parastase pentru mor\i. Prima sâmbata din
post este numita ,,a lui Toader", când se face grâu fiert sau colivâ. Se vorbe$le de ,,caii
nl'izdrâvani ai lui Sân Toader, l:are te calca dacà nu-i pâze~ti sau nu tii ziua"; legati de
versurile ce se zic ca descânlec în aceastà zi: ,,Cresc cozile fetelor cât cozile iepelor, /
Pletele tlàcâilor cât coamele cailor. / Toadere, Sân Toadcre, dà codite fetelor / Cât
cozile iepelor ~i plete flâcâilor, / Cât coamele cailor. .. ".
De Sân Toader se culege iarba mare sau omanul ~i spânz pentru spânzirea
yitelor. La l aprilie e ziua pàdlelilor însotite de cuvintele: ,,pàcàlealà (sau pàcàleazà)
te zi-ntài, la tine sub càpâtîi". La 23 aprilie, de Sfantul Gheorghe, se obi~nuie~te a se
pune la porti càte o creangâ mare de fag înfrunzit, numit .,Sângiorz" sau ,,sànjor". În
noaptea de Sf. Gheorghc se crede cà ,Joacâ banii", ca ~i la Pa~ti ~i alte zile mari, ~i cel
care însemneazà locul va gàsi a doua zi comoara în pâmânt. Tot in aceasta noapte se
fac fel de fel de vràj i $Ï descântece, cum tà.cea Lina Ancuta lui lancu Luti Florescu,
tare da eu bobii ~i descânta de deochi, de bubà, de dragoste, de dàlac ~i ~tia sà puie ~i
cufitul vrâjit înfipt în pâmânt înaintea du~manilor, spre a muri din aceastà cauzâ. Tot în
aceea~i zi, încep arâturi!e ~i semànàturile. Înainte de a punc plugul in brazdli, batrânii se
a~ezau jos pe pàmântul gol ~i dacli îl simteau îndestul de cald, arau, dacà nu, nu aràndu-se dupà anotimp. chiar pe la Sfântul Constantin. De Florii înfloresc pomii; dacà
plouà în aceasta zi, va ploua ~i la Pa~ti ~i la Înàltare sau lspas ~i la Rusalii, când sunl
ploi mari eu vijelii
În Yinerea Pa~cilor se ro~esc ~i încondeiazâ ouàle, iar la Pa~ti e obiceiul a se
ciocni ,,pe luate" de câtrc ce! cu oui mai tare, despre care se crede cà c mai norocos ~i
tràie~te mai mult. Tot acum de Pa$ti, în sat !umea :;e da, pânà nu de mult, în dulap ~i
9ribombâ, învârtite manual, la pre\ul de un leu sau un ou ro~u, lângà hanul sau prlivâlia
din sat, în sârbâtori ~tiut frind cà sàtenii se adunau la cârciuma la petrecere cu cânlece ~i
jocuri. În prezent jocul sau hora satului arc loc la Caminul Cultural, lângà care sunt ~i
.,popicele", ~i se mai practicà de câtre unii si alte jocuri de noroc, ca zarul ~i
.,prinsorile", numite ~i ràmà~aguri de câ~tiguri.
La I mai, luna florilor, e ziua de Armindcni, când se merge dupà flori ~i sc
3àdesc pomi. La 21 mai, de Sfântul Constantin, are loc urcarca oilor la munte. În
sàmbàta Rusaliilor sunt mo~ii de varâ, când se obi~nuie~te a se schimba ulcelcle pline
::u fructe, mai ales între tinere, zicându-se: ,,Yrei suratà pân-la moarte? - Yreau suratà
;>ânà la moarte!" ~i-~i dau mâna ca la fràtia de cruce. In noaptea de Rusalii (vechea
Rosalia romanà) dacà auzi cà te strigâ cineva pe nume sâ nu râspunzi, pentru cà sunt
ielele ~i te pocesc - de la care a ramas ~i vorba ,,a ramas a~a de la Rusalii" sau ,,a vàzut
ucând ielele ~i 1-a pocit". Se obi~nuie~te a se \ine ~i mariea, a treia zi de Rusalii, de
:eama ,,pocitului".
Când e secetà, copiii spun, luând o càràmidà în mânà: ,,Câramidà noua / Da
)oamne sâ plouà'', ~i când ploaia nu mai conteneste. zic: .,Cl'irâmidà rea / Da Doamne
lji stea", sau pànâ nu de mult mergeau prin sat încin~i numai eu bozii, cu ,.Paparuda··,
1
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zicând pe la case: ,,Paparuda rudâ / Vino ~i ne uda / Cu galeata leata / Peste toata;
ceata. / Cu ciubâru baru, / Peste tot poporu / Sa înceapâ ploile / Sa creascâ holdele".i
Gazda, a~teptând ploaia, varsa o galeatâ cu apâ pe ei. Nu s-a obi~nuit ,,Caloianul". Lai
zile de seceta se aduceau prin sate moa~te!e Sfintei Filofteia de la Arge~.
!
La lun!I noua e bine sa ai bani în buzunar. În acest timp se obi~nuie~te a s~
spune catre luna: ,,Luna, luna noua, / Taie pânea în doua / ~i ne da ~i noua / Ti~
jumatate, / Mie jumatate, / La vara bucate". În luna se crede câ ar fi, dupa cum se vede
un pastor cu oile. La 11 iunie se tine ziua Sfàntului Vartolomeu, deoarece e rau d
vârtej, cum spune ~i zicala: ,,Înapoi Bartolomei c-a ramas un bob de mei". La 24 iuni
este Na~terea Sfantului Ioan Botezâtorul, cunoscuta în popor sub numele d
,,Sânziene", de la floarea de Sânziene care e buna pentru guturai. În aceasta noapte, s
crede câ înflore~te iarba fiarelor cu care se descuic orice încuietoare numai pri
atingere. De la 29 iunie sau Sân Pietru nu mai cânta cucul nici pupaza, care te spurc
când le auzi prima data pe nemâncate. La 17 iulie este ,,Marina", când e rau de bube, ~
nu se lucreazâ. La 22 iulie, Magdalena ,,Opârlia", rau de pârlit. La 23 iulie, Foca, râ
de foc. Aceste zile oamenii le tin ca ,,semisarbâtori", adicâ pot lucra câte un conac p
zi, mai mul\i la un loc, ,,de claca", tara bani. Claci se fac pânà azi, mai ales în seril
lungi de iarnà, la tors, când au loc adevarate ~ezâtori de transmitere a folclorului. Var
se fac clâci la sapà ~i la coasâ, iar toamna, la strânsul recoltei, cum este la ,,cura
(cunltatul) porumbului", seara, când se spun glume, se cântâ din tluier ~i se joacâ, s
manânca porumbi fierti ~i se bea rachiu la terminare. Se fàceau ~i se mai fac clà
numai de joc, în loc de ,,baluri".
La 27 iulie, de Sfântul Pantelimon, în Rudeni, mai demult, iar acum în ~uic
se face tradi\ionalul târg anual, precum cele de la Sfânta Maria ~i Sfântul Dumitru, d
la Arge~, ori Sfântul llie de la Tite~ti, din Lovi~tea. Între 15 august ~i 8 septembrie s
zice c!I brume!e dintre Sfinte Marii sunt rele. La 29 august, fiind Tâierea Capu!
Sfântului loan Botezàtorul, nu se taie nimic, ca e rau de friguri.
La 8 septembrie, de Sfanta Maria Mic!I, in urma numarl1torii oilor sa
,,rava~itului" (slobozitului) cu socoteala pa~unatului ~i împârtirea brânzei, are 1
rnhnriire;i oilor de la munte. dupa cum spune cântecul: ,,La Sfânta Maria Mare,/ Tule
oile la vale / ~1 se duc ~i nu mai vin/ Pân-la Sf'antu Constantin ... a_ in sat, la sos1re,
face .,alesul" lor din turrnà de catre fiecare, cunoscându-le dupa unelc semne s
cresteze la urechi sau coarne sau dupa boiaua ro~ie eu care se vopsesc pe spate.
La 14 octombrie, la Vinerea Mare, pale~te codrul pe poale ~i pânâ în ziua
26 octombrie, de Sfântul Dumitru, se aduna recolla ~i se face focul de ardcre
buruienilor uscate, cala 9 martie, foc cunoscut sub numele de focul de Sân Medru.
La 30 noiembrie este ziua Sfii.ntului Andrei. Se crede ca în aceasta noap
vorbesc toate animalele, iar cinc ascultâ, moare. Fiind înccput de iarna, s-a pàstr
zicala: ,,La Sfântul Andrei, iarna temei". În aceastà zi este obiceiul a se pune grâu
glastre spre a încolti ~i rasâri repede ~i a cre~te mare pânâ la Anul Nou. Acest lucru
face ~i la 12 decembrie, de Sfàntul Spiridon fàcatorul de minuni.
La 6 decembrie e Sfântul Nicolae cu barba alba, adica cu zâpada. Este credin
câ Sfântul Nicolae face daruri în bani fetelor de maritat, cum se spune în biogra
hagiografica a sfântului, ca a fàcut daruri în bani la trei fete sprc a se câsatori. T
,,Sfântul Nicolae·' mai e numitâ ~i nuiaua din cui cu care mamele ameninta copiii câ
nu sunt cuminti zicând: ,,Acu pui pe voi pe Sfantul Nicolae sa va dea o mamâ
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blltaie". La 20 decembrie este Ignatul, când se taie porcii despre care se crede cll
viseazll acest lucru în noaptea acestei zile. La 24 decembrie, seara ~i dimineata, în
Ajuni;I Cràciunului, umblà copiii prin sat ,,în colindeW', strigând pe la case de trei ori
la o c,Jmandà: ,,Buna dimineata la Mo~ Ajun", pentru care primesc în schimb daruri de
colàcei sau colindete de unde ~i numele colindului, sau covrigi, de unde zicala:
,,Colindet cà înghet, covrig cà mi-e frig". În cele trei zile ale Cràciunului, dintre 25 ~i
27 decembrie, copiii umblà cu steaua, ca ,,stelari", cântând cântece de 'itea ~i spunând
piesa de teatru religios cu cei trci crai de la ràsàrit, cunoscutâ sub numele de lrozi sau
Vicleem. Tot de Cràciun se face ~i traditionalul ,,pom de Cràciun", împodobit ~i
încârcat eu tot felul de daruri aduse de Mo~ Crâciun, ce simbolizeaza. anul care a trecut.
Fàrà datâ calendaristicâ, adàugam aici ~i câteva credinte sau superstitii, mai
ales dm satul Rudeni a! comunei Suici: - Bani, când te mànâncâ stânga iei, dreapta, dai.
Ouà sub docâ, tàrà so\ sâ pui, ca sâ iasà toate. Când cineva varsâ cafeaua din
întâmplare, câ~tigâ în ziua aceea. Când face cineva casa noua, dupa ce a a~ezat
cllpriorii, face ,,ad1ilma~ul", adicà pune în vârf un prosop sau batistà ~i o ploscà cu
rachiu ~i covrigi, iar cine se suie le ia ~i se cinstesc eu totii. Codobaturâ când vezi dând
din coadà, bâtâi ~i tu toatâ vara.
Primàvara, dacâ vezi întâi numai o barzà, vei fi singur toatâ vara. Când cineva
trece peste altul, sa treacà înapoi câ ràmâne mie, nu mai cre~te ~i dacâ cel peste care a
trecul înnoadà cheutoarea, nu mai cre~te cel ce a trecut. Când o vacâ fatà întâi i se pune
un fir ro~u în coada ca sa nu se deoache. Când tiuie taciunii în sobâ, se ceartâ du~manii
sau te vorbe~te cineva de rau. Când vorbe~te cineva seara de pui de vrabie, îi manâncâ
furnicile. Când cântâ gàina coco~e~tc, se taie pentru câ preveste~te o nenorocire. Când
cineva aude ielele càntând ~i va spune cà le-a vàzut, amute~te. Când cineva mânâncâ cu
coada lingurii, face l1mbarni\a sub limba. Când îti pare ràu de un lucru pierdut, nu-1 mai
gàse~ti. Când un lucru dat cuiva nu tine, se pierde sau se stricâ, se spune: ti-a pàrut râu
de el, d-aia n-a fosl sà fie cu noroc.
A treia maqi dupa Pa~ti, e Ropotinul testelor ~i atunci se tàceau testele de
pàmânt pentru copt. Dacâ strici mu~uroiul de lurnici, va ploua. Nu se mànâncà capul de
tipar ~i de bibilicâ, cà se zice cà e de ~arpe. Când îti iese cineva cu gol, se zice: mi-ai
ie~it cu gol, nu-mi merge bine ... ~i se raspunde: n-are nimic, golul se umple. Când ai
ghirnon la ceva se spune ,,ai càlcat gre~it cu stângul" sau ,,n-ai dormit bine astânoapte". Când da laptelc în foc, sà pui sare ca sa nu crape îâfele vacii. Când cineva
umblà descul\ de un picior, atâtia ani va umbla vàduv. Gâinu~a popii, încotro va zbura
din palma, într-acolo se va câsàtori cel sau cea care suflà sa zboare. Când mergi prima
datâ undeva, sau vezi ceva nou, sa iei o piatrà în gurà ca sâ nu te deochi. Când vezi
jntâi boboci de gâscâ sau pui de pasàri sau animale, ~a nu te miri ci sà scuipi asupra lor
zicând: ,,ptiu! Sâ nu se deoache''. La vcderea sau auzul a ceva nemaiîntâlnit sau de
pominà, se scuipà în sân sau se face cruce ,,se cruce~te", ca sà nu se sperie sau sà viseze
noaptea. Pe locul unde stai, când te scoli, sà scuipi ca sa nu-ti ia cineva norocul. Când
gre~e~ti numele cuiva se spune ,,sa-mi dai ceva, cà m-ai botezat din nou·'. Apa din
urechi, la râu, se scoate tinând o piatrà caldà la ureche ~i sârind într-un picior pe acea
parte ca sa iasà apa Nu e bine ca femeia sà meargâ înaintea omului ori sà comande, cà
nu e cruce întreagâ, ca bârbatul. Dacâ râzi de patima cuiva, dai ~i tu în ea, câ se spune
,,e boalà care sâ ia". Oin ce te la~i la boalâ, din ce e mai râu; ~i eu cât te gânde~ti sau
bagi în seamâ toate, cu atât îti faci mai mult inimâ rea.
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Dacl! faci rele pe lumea asta ai parte de ele pe lumea ailaltl!, de~i se mai spur
cl! pl!catele ,.aici le faci, aici le tragi". Despre vara ~i iama se spune: ,,vara trece ca
pâine. iarna vine ca un câine". Despre viata de dincolo se spune: ,,De, nu se ~tie, cl! n•
mai venit nimeni sl! ne spuie cum e; dar se vede din viaça de aici ca e dupa cum fa1
dupl! faptl! ~i ràsplatl!; cum faci aici, a~a gase~ti dincoto·'.
Lecuirea, în casà, se face eu ajutorul buruienilor de leac, din care se fac ~i ce]
mai multe medicamente; plantele medicinale având darul vindecàtor ~i chii
,,nemuritor", în medicina stramo~ilor no~tri geto-daci. Astfel, boala cea mai frecven1
fiind junghiul sau rl!ceala, pe lângl! statu! la soare vara, iama se fac bai calde eu sare
picioare, cl!ramidl! caldl!, sau sàcule1 cu sare caldâ, pe locul dureros, usucul de lâ
pielea de iepure, oblojel i eu suc de plante fierte sau plamMite în vin sau tuica, frec
sau masaje ~i chiar ventuze, deoarece se crede cl! ,,nàdu~ala aduce dar ~i scoate raceal
apoi - mâncare ~i ... mi~care", laptele ~i mierea ~tiut fiind cà e eu toate vitaminele
adicl! în toate cumpl\tare, ,,nici prea-prea, nici foarte-foarte, potrivit, care e lucrul c
mai n imerit". Pentru orice leac se lua apa din ,,pârâul de leac", unde se întâlnesc ce
doua vl!i ale Peteului, la piatra eu urmâ de câprioarâ pe ea.
Între jocurile de copii aminti mai întâi, descântecul melcului, ca sa sco
coarnele, zicând a~a cum s-a pâstrat din vechime: ,,Melc, melc codobelc / Seo
coarne boiere~ti / Si te du la baltâ / Si bea apâ caldà / Si te du la Dunàre / Si bea a
tulbure. / Si te suie pe bu~tean / Si manâncà leu~tean ... ".
Apoi, jocul cunoscut de toti ,,de-a baba oarba", în care cel ce 1ine locul bab
legat la ochi, trebuie sâ prindà sau sa atingâ pe cei din jur, ce râd ~i bat din palme, i
cel prins rl!mâne în locul celui ce 1-a prins. Alt joc, ,,Pitulicea" sau ,,Ascunselea",
care, în timp ce mai mulçi se ,,pitula sau se pitesc (ascund)", unul cu mâna la oc
lângà un copac, ca sâ nu vadâ, numârâ pânà ce se ascund ceilalçi zicând ,,gata";
plecând dupà ei, cel care nu poate sa vina sà scuipe unde a stat acesta, râmâne în loc
lui, jocul constând în a se piti fàrà a fi gasit. ,,Alergata", cere a se alerga pânl!. se prin
ca la ,,baba oarba". ,.Pietricica", este cea care se ascunde în palme ~i cel ce o caut!i s
a ,,ghici'' în ce mânà este, roste~te cuvintele: ,,M-a trimis marna ~i tata sâ ghicesc un
e piatra .. piatra este în mâna ... asta"; ~i dacà nu c, face acest lucru, pânà o gàse~te, i
cel la care s-a gàsit, ràmâne în locul lui sa ghiceascâ în continuare.
Mai rcccnt. s-au introdus, ~otronul, coarda ~1 jocul eu mingea, care mai înai
se fàcea din p1'lr de vacl! sau ,.bl!biça", ori ,,trente" cusute, jocurile de copii fiind tot
mult influen\ate de celc din ~coalâ. Cu vitele, la iarbà, la pâscut pe izlaz, pe lân
sarituri ~i alergaturi de tot felul, eu ,.bâza" ~i ,,trânta", se obi~nuie~te a se juca ,,turca"
,,clenciul", o bucatà de lemn, care era lovitâ eu bâta, ca pe minge. ~i .,purceaua",
piatra m:câ, ca:-e trebuia bâgatl! într-o gaura, eu ajutorul bâtelor, care nu rareori love
~i picioarele, de unde a ramas ~i expresia ,,te-a muscat purceaua". Se obi~nuia ~i ,,d
veveri!a în copaci", o alergatà spre a se prinde pe sus ~i cel atins eu mâna râmânea
,,prinzâtor" pânâ atingea ~i el pe altul, ca la ,,alergata" de jos. Si, cum se ~tie pentru t
vara la râu, la scàldat, ~i iarna pe ,,delu~ la sàniuf'. Obiceiul eu luatul umbrei cui
când se zide~te o casà, nus-a pàstrat, darse crede cà ,,în casele pustii locuiesc stafii".
Pe scurt, obiceiurile ~i datinile traditionale de la $uici, ca ~i arta ~i folclo
sunt tipic arge~ene, de stil topologean, combinat, în care se resirnte ~i influenta Sibiu!
prin venirea ,,ungurenilor" în juru! anilor 1800. Aceste comori, de mo~ten
traditionalâ, izvorâsc din geniul creator al neamului noslru, pitoresc ~i artistic.
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Muzica popularâ reprezintâ genul de manifestare artisticâ foarte îndrâgit.
lzvoarele nesecate ale folclorului au dat la ivealâ comori de frumusete, pastrate din
generatie în generatie, eu veneratia pe care omul o are fata de simtirea colectivâ, fatli de
un bun transmis de la strâmo~i pentru a fi liantul sufletesc, esenta etnicitâtii noastre. La
pâstrarea fiintei nationale a românilor, alâturi de limba, pe lângâ alti factori culturali ~i
artistici, cântecul ocupà un loc esential. Cântecului îi datorâm apropierea dintre
oameni, trâirile comune care ramân permanente ale vietii, el potolind dorul ~i
suferintele omului. În cântec el ~i-a vârsat focul, prin el ~i-a povestit necazurile ~i
bucuriile, dragostea ~i temerile, el fiind suportul atâtor lucruri importante trimise de la
o vârsta la alta, ca o înlàntuire în coloana tàra de sfâr~it a vietii 1•
Judet cu o bogatâ, variatâ ~i traditionalâ viafâ folcloricâ, Vâlcea a atras
întotdeauna cercetâtorï2. Trcbuic amintit în primul rând elevii de la renumitul seminar
,,Sfântul Nicolae" din Râmnic, ca ~i pe normali~ti care vor deveni de-a lungul vremii
infocati folclori~ti. Mentionam pe Gh. N. Dumitrescu-Bistrita, C. F. Ciau~eanu, Teodor
Bâl~el, N. l. Dumitrescu, loan N. Popescu, Constantin Ciobanu, 1. 1. Buligan, Gh. Gh.
Fierescu\ cât ~i pe Nicolae George5cu.
N icolae (N icu ) Georgescu s-a nâscut la 10 iunie 1895 în comuna Dobre~ti,
judeîlJI Mu~cel, astazi jud. Arge~, ca fiu al lui Dinu ~i Elena de profesie agricultori.
Scoala primara a urmat-o în comuna natala ~i s-a inscris apoi la Seminarul Teologic din
4
Râmnic, foarte renumit pe ace le timpuri. ÎI gâsim retras în clasa a VII-a în anul 1919 •
A fost cole~ de clasâ cu viitorul prcot folclorist Gh. N. Dumitrescu-Bistrita ~i prieten
toatâ viata. In legatura cu studiile fàcute, el însu~i mentioneazâ într-o scrisoare adresata
fostului sau coleg, adica ,,popei Georgica", ca ,,Mi-am terminat studiile mele
documento-religioase, morale, pastorale tot la Râmnic. Am tinut mult sâ le termin tot
unde le-am început. A~a câ diploma de seminar mi-am luat-o dupa vreo 15 ani de studii
serioase. Dupa ce mi-am terminal stagiul la aplicatia seminarului în 1923, m-am
• Râmnicu Vâlcea.
'C. Ceau~u, Jos pe Valea O/tulu,, Cântece din vatrafolcloricti a Driigii~anilor, Edit. Almarom, Rm.-Villcea,
2001,p.5.
2
Constantin Apostol, N. Ciurea-Genuneni, Alcxandru Stanciu, Comon, Râmnicu-Vâlcca, 1969, p. 12.
1
ldem, p 15.
' Arhiva Episcopiei Râmnicului. fond Seminarul Teologic ,,Sf Nicolae" Rm.-Vâlce11, registre matricole
1918-1919
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transporli:ll la Tg. Mure~ ca profesor suplimentar la lucru manual. În 1926 dupà câteva
examene severe .. a la Burtica", ~i în urma unor inspeqii, m-a hirolonisit profesor titular
';ii asli\zi funqione;, ca profesor titular la Scoala Normalà din Tg. Mure~. Si mai am ~i o
catedrâ 101 de aceea~i specialitate la liceu! militar de aici. N-am devenil celebru pânà
acum. dar pos1eritatea va avea grijà de prea onorata mea persoanà" 5.
N icu Georgescu aratà ca s-a fuduluit fatà de un prieten la Cluj cà a fost coleg
~i este prielen eu Gh. N. Dumitrescu-Bistrita, mentionând ca pàstreazâ ~i în 1956
albumul muzical cu dedicatia, ~apilografà cu semnàtura ,,Georgicà N. Dumitrescu,
seminarist•·(, Mentioneazà cà s-a pierdut în lucruri banale ~i marunte, dar totu~i a mai
cules 'ii folclor. În 1919 i-a trimis un cântecel, care i-a stârnit alentie când 1-a auzit
e:œcutat de douà voci dràgute, dar crède câ este bun de publicat 7 . Tot în 1919 îi scrie
lui Cih. N. Dumitrescu-Bistrita, ca ,,Dupà Craciun îti voi trimite câteva cântece, printre
can: dou11 sàrbe cu cuvinte pe care le-ai juca sà sara ,,chinca din chicior" 8, ca în 1957
sâ-i comunice câ ,,Dupâ Pa~ti îti trimit un cântec de pe Muref' 9 • Nicu Georgescu arata
c11 niciodatâ nu s-a încurajat muzica popularà pentru cà, cunoscàtorii muzicii nu o sirnl,
iar cei care o simt nu o pot scrie: ,,Într-o tara de màgari ori ei latrà ca un câine, ori ei
zboarâ ca o vacâ" 10 Taranii sunt firi domoale, oameni cumsecade, dar pâtura
pseudointclcctuall'i e formatà din semidocti rai, parveniti ~i ticalo~i 11 .
N icolae Georgescu ne-a làsat o interesantl'i màrturie peste ani privind originea
binecunoscu1ului dinlec .. Maria, neichii Marie" 12 . Acest cântec 1-a auzit în anul 1920
de la scriitmul 1. C. Visarion, lângà care a trl'iit un crâmpei de vreme, eu care a fost ~i a
rl'unas pric1c11 .. ,Este crca!ia lui in intregime. Auzindu-1, i-a cerut voie sà-1 scrie pe note,
" piepl1111a1 pu\in versuri le fàrà sà se abatà de la esen\à ~i le-a tri mis pe 13 februarie la
.,lzvora~ul" 1'. În toamna anului 1920 el arata cà stabilindu-ma la Râmnicu Vâlcea, am
lual eu mine ~i cântecul 14 • A plàcut atât de mult încât erau familii care ma câutau mereu
penlru a-1 asculta. La familia Lupa~, de care mà leagà amintiri atât de duioase, se
fàccau adevârate serate muzicale, de la care nu puteam lipsi nici eu, nici ,,Maria".
Doamna Lupa~. care era o mare amatoare de muzicâ, mà ameninta la masà cà nu-mi dà
sil mànânc pâna nu-i cânt ,.Maria neichii, Marie''. Succesele obtinute le-am comunical
~i lui nea lancu •. a~a ii zic eu scriitorului 1. C. Visarion - care în decembrie 1920 mi-a
r:'iSj'"'" .,l'l'1c:'I l'v1:iri:, (NR, cântecul) pe c'1re mi-:i lu:it o un german, de ,:un ri:im,is eu

buzele umflale, " fàcut furori la Râmnicu Vâlcea, ce efect ar avea cântecul când ar
au1i-n chiar Maria•'" De la Râmnicu Vâlcea prin mine îi scrie el lui Gh. N.
Dumi1rescu-Bistrip1. de la Bistrita prin tine, a început sâ pribegeascà ~i sâ fie ràsfàtatà
~' acostalâ de to\i iubitorii de muzicà româneascà. La radio o aud foarte des fàrl'i autor,
'N1cul..ic Cl11p,111c1. lew111· epwolor .. lzrnru~ul ... vol 1. Droheta-T11rn11-Sevt:rin, 2001. p. 169
'ldc111, p. 173
. ld.:111. p 167.
' Idem. p 1/,X
'ldc;n i' 174
'" 111.:ni. p 1(,8
11
ld~111. p 169.
"Comdiu Tama~. Povesl<!a 1111w càntec .. Maria 11e1chii, Muna ·. in .,Vâlcea Magazin de l.1 A la l". nrnrlic
2002. Ill. 9. jJ 27
''N. U11p11nci. O/J ut, p 171.
·' Comcl1u rairn1). art. ul. p. 27.
·' N ( "hipunci. "/J cl/. p 171
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compozitorul Sabin Oràgoi a annonizat-o ~i nu mai aminte~te nimic de originea ei.
1. G. Visarion locuia la Coste~tii de Dâmbovita, lângà Titu, ~i de aceea se considera
16
scriitor ,,târan" . Avea o droaie de copii ~i la botez le-a dat prenume acestora pe cel al
marilor savanti ai lumii, de se crucea ~i popa când îi bâga in cristelnitâ. Avea foarte
multi prieteni din rândul scriitorilor. George Càlinescu il considerâ drept un ,,Maxim
Gorki al României" 17 . În afarà de copii, a mai avut, dupâ màrturia lui Nicu Georgescu,
~i o legaturâ sentimentalâ care 1-a fâcut sâ ,,ardâ". Fiorii dragostei au dat aripi muzei
inspiratiei ~i scriitorul ~i-a pus ,,oful" pe hârtie. Zeci de generatii au trâit $i vor gusta în
continuare farmecul acestui cântec nâscut dintr-o iubire neîmpârtâ~itâ 18 . Oin
corespondenta cu preotul Oumitrescu de la Bistrita reiese clar ~i dorinta lui de a face
cunoscut ,,lzvora~ul", revistll. de folclor scoasâ de prietenul lui in diferite medii din tara.
El vorbe~te despre profesorul Maximilian Costin, directorul Conservatorului de Muzicâ
din Târgu-Mure~. La Oobre~ti s-a întâlnit cu Ion Mihalache, care a râmas plâcut
surprins de activitatea depusâ la ,,Izvora~ul". Revista a fost recomandatâ profesorului
!lie Patraulea, directorul ~colii Normale din Câmpulung-Muscel, considerat ca un mare
sprijinitor al muncii pentru valorificarea specificului românesc ~i ridicarea satelor 19 •
Aminte~te ~i de Vicâ Mu~atescu, pe care 1-a vâzut când Nicu Georgescu era profesor la
Câmpulung ~i i-a aflat urma la Suslâne~ti ~i a aterizat într-o duminicâ când avea nuntâ
cu una dintre fetele lui, unde a petrecut ca nunta~ toatâ noaptea 20 .
Oin informatiile din corespondenta reiese câ s-a însurat cu o severineancâ,
care i-a fàcut introd~cerea în rândul oamenilor aproape cumsecade. Nu ~tim dacâ a avut
sau nu urma~i ~i nici locul ~i anul decesului. L'ltima scrisoare publicatà în volum
dateazâ din 19 aprilie 1957, când G. N. Dumitrescu-Bistrita i-a cerut o fotografie ca sâ
o publice în revistâ. Nicu Georgescu cu umorul ce-1 caracterizeazâ a ripostat: ,,Pentru
ce? Pentru ca am fost printre primii abonati? Pentru ca ti-am trimis ~i eu la publicat pe
,,Maria neichii Mârie" a lui 1. C. Yisarion? Pentru cl!. sunt admiratorul vostru ... Ti-oi
trimite o fotografie tie persona!. Vei constata cà sunt ceva mai b!Hrân ca acum 20 de
ani, dar nu prea mult, fiindcâ am vorbit cu pozarul s-o potriveascâ din creion cu câtiva
ani în urmâ. E o apucaturâ de cucoaaâ, dar treci eu vederea" 21 .
Nicu Georgescu a fost unul din numero~ii absolventi de seminar care a
încercat eu puterile lui sa contribuie la strângerea ~i difuzarea folclorului românesc de
pe tot întinsul tll.rii. În decursul zbuciumatei sale existente, poporul român ~i-a zâmislit
cântecul ca sll.-i fie podoabâ vietii, sâ-i aline amarul ~i sâ-i fie sprijin ~i îmbârbâtare, în
ceas de cumpânâ sâ-i fie îndemn ~i ajutor, în lupta lui fàrà preget spre mai bine.
Melosul popular, adevâratâ verigâ ce ne leagâ de istorie, înseamnll. trecut, prezent,
viitor, el reprezintâ pentru poporul român, de-a lungul veacurilor acel liman spre
fericire ~i spre eternitate, pe care sufletul sll.u frumos ~i sensibil a aspira! ~i 1-a unit cu
Dumnezeu în fata durerilor vietii 22 .
"' Corneliu Tarn~. op. cit, p. 27.
George Gli:inescu, lstoria /11eraturi1 române. de la origini pânâ in prezent, Funda\ia europeana Dragan.
1900, p. 644.
1
" Corneliu Tarn~, op. cil. p. 27
,., N. Chipurici, op. cil. p. l 72.
1
" Idem, p. 173.
2
' Idem, p. 170
1
' C. Ceau~u. Sus pe deal la Dràgàiam. Râmnicu Vâlcea, 1993, p. 9.
17
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ION I. POPESCU - PREOCUPÂRl ETNOLOGICE
MIHAIL M. ROBEA•
Învlitlitorul Ion 1. Popescu este unul din galeria acelor intelectuali patrio\i ~i
entuzia~ti de la începutul secolului nostru care au contribuit considerabil la
culturalizarea tarànimii ~i la tezaurizarea din produqiiie ei spirituale. El s-a nàscut la 23
ianuarie 1891, în comuna Bràtieni (Bràduletu), jud. Arge~, ca unicul copil al sotilor
Ileana ~i Ion Popescu, ,,muncitori de plimânturi" 1. A urmat ~coala primarli, timp de 5
, ani (1899-1904), eu distinsul învâ\litor Nicolae Minculescu, în satul natal, o veche
a~ezare subcarpaticâ de plistori, situalà într-o depresiune arge~eanà. Copi! inteligent ~i
sensibil, Ion I. Popescu, dorind s11. contribuie la ridicarea \àrlinimii ~i la schimbarea
propriei sale conditii sociale, a urmat - spre a deveni învli\àtor - cursurile ~colii
normale, vreme de 6 ani ( 1904-19 I0), câte se tàceau pe atunci, un an ~colar ( 19041905) la ~coala Normalli din Craiova ~i restul de 5 ani (1905-1910) la ~coala Normalâ
,,Carol I" din Câmpulung Muscel. În cadrul ultimilor sludii i s-a accentuai treptat
dragostea puternicli fafli de valorile produqiilor populare. La acest proces au contribu1t
în mod deosebit lectiile însufletile ale profesorului de limba românli ~i îndemnurile lui
insistente, în preajma vacantelor, de a culege texte folclorice. Din asemenea îndemnuri
~i din altele interioare a re!inut el în vacanta anului I 905 un florilegiu de cântece.
Absolvind ~coala normala în anul 1910 2, tânàrul învâ\âtor a ocupat postul de
învâtlitor tocmai de la I ianuarie 1912 la ~coala primarli, eu un singur post, din comuna
Gliganu, judetul Arge~ În urma pa1ticipàrii tlirii noastre la primul ràzboi mondial, el
este mobilizat ~i participa având gradul de sergent, la operaiiunile lui militare. La
demobi Iizare, era sublocotenent în rezervà. La începutul perioadei interbelice, în 1919,
i s-a realizat un vechi ideal: transferarea ca învâ\litor în satul natal, dupa mai multe
peripe\ii ~i schimbliri de ~coli arge~ene (Valea Danului, Gale~u)3.
Ca învàtator ~i director al ~colii din a~ezarea natalli, Ion 1. Popescu, intelectual
legat puternic de destinele J:ârânimii a asigurat baza materialli moderna a funqionârii
institutiei (construirea localului de ~coalli) a pregàtit temeinic pentru viatà, prin ~coalà,
mai multe serii de absolventi, a contribuit efectiv la culturalizarea consàtenilor ~i a
participai intens la rezolvarea multor probleme economice ~i sociale stringente ale ob~ti
prin constituirea unor unitàti economice (cooperativa, bancli). În categoria ultimelor
• Bucure~ti.
1
Datele biografice sunt extrBSe din Autobiografie, redactatll la cererea noastra la 21 iunie 1969.
2
1. Gh. Marinescu, Trei pèitrimt de veac de acrivitate, Bucure~ti, 1943, p. 972.
J Arh1vele Nalionale - Bucure~ti. Ministerul Înva1amântului Public, dos. 475/1942, f 72.
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aqiuni se înscrie, de asemenea, rezolvarea definitivâ printr-o aqiune trudnicâ, în cursul
anului 1920, a complexei chestiuni a stabilirii ~i legiferârii drepturilor de proprietate a
numero~ilor mernbri ai ob~ti sâte~ti locale. Aqiunea sa epuizantâ a constat în
elaborarea lucrârii A$ezèimântul Ob$tei mo$nenilor Brèitieni-Arge$, o carte care
prezentatâ ca ,,lucrare personala" la examenul de grad, îi va aduce, la 1 septembrie
1942, gradul I didactic . Pentru unele rezultate valoroase obtinute în viata culturala ~i
social-ob~teascâ a satului i s-au conferit douâ distinc\ii importante (,,Coroana,
României, în gradul de cavaler", 1924, ,,Rasplata muncii pentru construqii ~colare",
cl. Il, 1936)5.
În anul 1947, dupâ o intensâ activitate didaclicâ ~i social-culturalâ în cursul
unei perioade de 38 de ani, Ion 1. Popescu se pensioneazâ penlru limitâ de vârstâ. Însâ
în primâvara anului 1969, când am discutai cu dânsul despre anumile preocupâri
folclorice din 1inerete ~i ne-a redaclat o autobiografie, omul, înalt, uscâ\iv ~i cu privirea
visâtoare, era înca destul de lucid ~i interesat de nouta\i culturale. A murit în satul sâu,
la 11 noiembrie 1980.
În cadrul preocupârilor sale culturale, Ion 1. Popescu ne-a lâsat doua lucrari
interesante, de~i modeste ca întindere, una publicata ~i alta inedita, în manuscris.
Prima lucrare este Â$ezèimântul mo$nenilor Brèitieni-Arge$ eu sediul in
comuna Nuq·oara, jude{ul Musce/, Câmpulung, Tip. Gheorghe N. Vlâdescu, 1940, cu
96 de pagini. În cartea sa, compusa din doua parti (,,Prefa\â" ~i tabloul genealogic),
autorul, bazal pe numeroase documente în limbile slavonâ ~i românâ, stabile~te cu
fermilate, genealogiile, de la origine ~i pânâ astàzi a actualilor mo~neni, lucrare foarte
grea, dar care, a dat apoi putinta misiunii sibice sâ lucreze pentru stabilirea în mod
precis a drepturilor ce se cuvin fiecarui mo~nean în aceasta proprietate6, ceea ce a
condus implacabil la stingerea proceselor dintre consâteni. Cartea are o valoare
istorico-sociologica.
A doua lucrare o constituie o coleqie ineditl\ de folclor notatl\ într-un carnet eu
formatul 10,50 x 17. cu foaie velinâ, înlr-o scurta perioadll 5 ianuarie - iunie 1905.
\1anuscrisul s-a conservai o vreme în arhiva posesorului ~i apoi în cea a ginerelui sâu
pr. 1 B:\rbulescu, nirijornl cnr11h1i loc;il_ c;irf' i-a îmrm11n11tat texte roetice pentru
repertoriul acestuia. De altfel. carnetul 1-am descoperit la ultimul. Râsfoit ~i utilizat des
manuscrisul, rcdactat cu cerneala albastrri, s-a deteriorat evident ~i unele foi chiar i-au
disparut.
În general, colec\ia e transcrisa cu oarecare neglijen\à, textele sunt inserate
nesistematic ~i cu omisiunea titlurilor, dar numerotate în manuscris. La cântece li se
indicà sporadic numele informatorilor ~i data culegerii. Evident, elevul ,,normalist" din
clasa a IX-a a notat tcxtcle poetice la îndemnul autoritar al profesorului sâu de limba ~i
literaturâ româna, ale cârui sfaturi metodologice le-a retinut ~i aplicat partial.
În forma consultata de noi, carnetul numârâ 63 de texte (nr. 2-9, 12-66), plus
alte 5 piese (nr. 5-6, 11, 13-14) pe foi volante, ultimele transcrise eu creionul, care par
însâ a apaqine unui al doilea manuscris, eu o noua numerotatie a cântecelor. Textele
provin de la informatori din Muntenia ~i Oltenia, în special din judetele Dolj ~i Arge~.
' Ibidem, f 159
'Ibidem, f 159, 161
" Ion I Popes eu. op. cir. p. 1.
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lnformatorii îi sunt - cu putine exceptii - colegi de ~coalâ din aceste pârti de tara: Deca
Ilie, Diaconu S. Ion din Vasilati (llfov), Diaconescu Constantin - Dealul Bradului
(Arge~), Enache 1. Marin - Sel. Cruci (Dolj), Florescu Octavian, Râdulescu Aurel Risipiti (Dolj), Tomescu Nicolae (Olt) ~i altii pe care-i omite. Numai unui singur text
i se indica sursa din ,,carte". În contextul absentei indicl!.rii sursei tuturor pieselor e
extrem de greu de stabilit dacâ Popescu a cules un anume ciclu de cântece din satul
natal. Cum tânârul culegâtor nu disociazâ cântecele propriu-zise în unitâtile lor ideatice
~i arhitectonice din textele mai întinse, multe dintre ele, uneori chiar în numl!.r de 2-3
(nr. 13: 13" ~i 13b; nr. 28", 28b ~i 28c etc.), se afla înlantuite în interiorul aceluia~i text.
Cântecele, în ordinea transcrisâ de culegâtor în manuscris, dar cu titlurile date
de noi în spiritul uzantei se configureaza în unnâtorul sumar:
1. În carnet: 2. muta-fi, ne1cii. poteca - 1. 1. Popescu, Bratieni, 23 mai 1905; 3.
La cruciuliJa de piatrii; 4. Of of of. /afa Ileanà!; 5. P!ânge codru dupa mine; 6. Toatèi
lumea ca ma-ntreabii; 7. Pentru mândra care-mi place - 1905, mai 20; 8. Ma urcai-n
deal la viei; 9. la vezi doru ca un câine - 1905, martie 20; 12. Colea-n vale-n pèidure Florescu Julian; I 3. Tinerel sânt, vai de mine - Diaconescu Constantin, Dealul Bradului
- Arge~, 20 mai 1905; 14. A,r vrea, puicèi, ca sèifiu i - Diaconescu Constantin, Popescu
1. Ion, 1905, mai 22; I 5. Mândro, cum sà facem noi - Râdulescu Aurel, Risipiti Dolj;
16. Cucule pana taciune; 17. Si-mi pleci. mândrii, de la mine, Enache 1. Marin Sel.
Cruci Dolj; 18. Marifo cu ochii verzi - Diaconu S. Ion - Vasilati - llfov; 19. Plina-1
casa de voinici; 20. Pune Doamne fume noua; 21. Cântèi cucu sa ma duc; 22. Lunca,
luncèi, lunculi/a; 23. Toate trec, toale se duc; 24. Frumos cânta cucu-n dea/ - 1905,
iunie 6; 25. Pasarica dupa lac; 26. Afarèi plouà de varsà - 1905, iunie 6; 27. Vii tu
puicèi, vii ori nu viii - Tomescu N. (Olt); 28. Pe deal pela Corne/el; 29. De ce n-a liisat
Hristos - 1905, iunie 9; 30. A,r muri da' nu acum - 1905, iunie 9; 31. Lina ne1ea-i cea
doritèi - l 905, iunie 9; 32. Vâlvâie lunca de nor - 1905, iunie 9; 33. De-ai fii neicii
driigu/i/a; 34. Puicii cum sii facem noi - Aureliu Râdulescu, Risipiti - Dolj; 35. Venii
seara de la sapa - 9 iunie 1905; 36. Ochii no,rtri, topi/i de plâns; 37. La balla eu liliacu;
38. Si când zic mà duc. mà duc; 39. De trei zile n-am mâncat - 1905; iunie 9; 40. Cine
tea-a fàcut pe tine; 41. Sèirmana inima mea; 42. Pe deal pe la Vi$oianu - 9 iunie 1905 scrise de Deca llie, cl. Il normalâ, Craiova; 43. Trecui asearà cd/are; 44. Mult mi-e
drag; 45. Lafântâna din plai - 9 iunie 1905, Craiova; 46. Lighioanèi militicà; 47. Cine
n-are ibovnicà; 48. lbovnicà de demult - 9 iunie 1905; 49. Când ai zice bobule/; 50.
lelifà, leli/a - 10 iunie 1905; 51. Bine e cu nevesticà; 52. Cèi n-a làsal Dumnezeu; 53.
Mi(o nu le mèirita; 54. Neicà, cât trèiie~ti pe fume - 10 iunie 1905; 55. Ce Je! de
dragoste aveam; 56. Di, di, di, murgu!e, di 1; 57. La casa cu trestioard; 58. Pe marginea
drumului - scris pânâ la 9 iunie [ 1905]; 59. Du-te, române, la moarà; 60. Puicà,
sprâncenele tale; 61. Sà le fac, sa nu le fac - 10 iunie 1905; 62. loana neicii din lonefe;
63. Arzèi-te focu ca para; 64. Mângâie-mèi, puicèi, bine; 65. Marioara, paru/ cref -

,,poezie în carte".
Il. Pe foile volante: 5. De-ar fi mândra-n deal la cruce; 6. Eu copil ~-i tu
copila; 11. lafereastra din obor; 13. Of offatii de cantaragiu; 14. Aoleo,fratepeline!
Spre a nu pierde eu totul ~i a fi tezaurizatâ, colectia aceasta se publicâ acum

pentru prima datâ. Dar pentru a fi publicatâ ~i receptatâ, ea a trecut - în spiritul ~tiinîific
al valorificârii mo~tenirii folclorice - prin severe ~i trudnice operaiii de individualizare,
de clasificare ~i de ortografiere a cântecelor, tàrâ însâ a le altera eu ceva structura ~i
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forma. În primul rând, cum tânarul culegàtor începator pastrase - în majoritatea
cazurilor - mai multe cântece într-un singur text, s-a efectuat, dupa o analiza atentà a
continutului textelor, separarea lor în productii independente. Au fost astfel afectate un
numar de 50 de texte dintr-un total de 68, obtinându-se câte 2 cântece dintr-un text
amplu, la 25 de piese 7 (nr. 5", 5h; 15", 15b; 18", 18b; 19•, 19b; 20", 20\ 22•, 22b; 24", 24b;
30", 30h; 31 ', 31 b; 32", 32b; 33 8 , 33b; 31 •, 31 b; 38", 38b; 39 8 , 39b; 40", 40b; 42•, 42\ 48•,
48b; 49 8 , 49h: 51", 51"; 53", 53\ 55", 55b; 56 8 , 56b; 61 8 , 61b; 64", 64\ 58 , 5b; )4 8 , 14b);
câte 3 cântece la 3 texte (nr. 17", 17b, 17°; 28", 28b, 28°; 37", 37b, 37c); câte 4 cântece la
2 piese (nr. 7", 7b, 7°, 7d; 58", 58b, 58°, 58d); câte 5 cântece la un text (nr. 13", 13b, 13°,
13d, 13"); ~i câte 6 cântece la 1 text (nr. 34", 34b, 34°, 34d, 34', 34\ un numâr de 18
texte, constituind productii poetice independente, au ramas neschimbate. Cântecele
desprinse au o independentà ideaticà ~i o structura compozi\ionalâ adecvatâ, clarâ,
desfa~uratâ pe 4-15 versuri. Nebulozitatea tematicà le-a dispàrut. Spre a fi mai u~or
identiticate, toate cântecele au primit un titlu - primul ori, dacâ posedà o fonnulà
initialâ, al doilea vers. Textele cântecelor au fost transcrise potrivit ortografiei ~i
punctua\iei actuale. În al doilea rând, toate cântecele au fost clasificate într-un spirit
modern, ob\inându-se 8 subspecii lirice. în concordan\à cu apartenenta produqiilor la
speciile folclorice ~i cu aria lor de circulatie, colectiei i s-a dat titlul Cântece populare
din Muntenia ~-/ Olten/a. În noua sa structura, accesibilà cititorului contemporan,
coleqia aratâ astfel:
Cântece populare din Muntenia ~i Oltenia
1. Cântece sociale ~i de revoltA
1. Conta cucu sa ma duc (21 ), 2. Du-te, române, la moarii (59), 3. $-am sà las
c11_111ràmânt ( 13'\ 4. M-a Jacut mama voinic (62b).
Il. Cântece de càtlinie ~i râzboi
5. Ma urcai in deal la vie (8), 6. Aoleo, fraie pelme (14 f v.), 7. Fire-ai al
,wibil de trin (!,lb f. v.), 8. La cruciuli/a de piatrèi (3), 9. Mari/o, eu ochii verzi (18"),
1O. Maicâ. mtiiculi/a mea ( 1Sb)_
Il. Cântece de înstràinare
1 1 F11, riiinPn NÎI dP hunii ( 1i't
IV. Cântece de codru
12. C11culef de primavara (64b), 13. lighioana mititicèi (46), 14. Se ceartà
cucu eu corbu (32b)_ 15. Si când zic. ma duc. ma duc (22b)_
V. Doine ~i cântece de dragoste
16. Am fast mica n-arn ,$fiut (53b), 17. Busuioace nu te-ai coace (58cj, 18.
Dragostele din ce se-ncepe? (58b), 19. Sà le fac, sii nu le fac (61"), 20. Neicèi cât
lriiie.)'ti pe fume (54), 21. Ca n-u lèisat Dumnezeu (52), 22. Plina-i casa de voinici ( 19"),
23. Puicii sprâncenile tefe (60), 24. Lina neicài cea dorita (3 I"), 25. Trecui useara
ciilare (43), 26. Când oi zice bobule{ (49"), 27. Of. of' Fatii de cantaragiu (23, f. v.),
28. Fâ-mèi, Doumne, o càriibu,$e (58d), 29. Fii-mc1, Doamne, un porumbel (24b),
30. A.)· da tot ce e pe mine ( l 9L), 31. A,$ muri, dar nu cumi:a (30"), 32. De-ai fi neicii
draguli/èi (33;'). 33. Am auzit c-o sa mari ( 13c), 34. Cine le-a fàcut pe fine (40"), 1
35. A.)· vrea, puica. ca sà_flu (14), 36. Am un dor la inimioara (39b), 37. Pe deal pelai
' Înlrc paranlczc. lenomenul individualizllrii produqiilor e marcat prin cifre, care indic!\ nr. textului cul
dili:nl~ câ111ecc inlllntui1e din sumarul prim al colect1ei, ~i prin litere, care relevll producfiile separate.
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Vi~oianu (42"), 38. Vina, puico, colea-n va/e (40b), 39. Pe marginea drumu/ui (58°),
40. Vii tu, puicà, vii ori nu vii (27), 41. Mândro, cum sti facem no(? ( 15"), 42. Puico.
cum sèifacem noi (34•), 43. Sèi vii, mai hiiiete, sâmbatà (15b), 44. Marioar{J, paru/ cre1
(65), 45. la ba/ta eu /iliacu (37'), 48. Di, di, di, murgu/e, di! (56"), 49. Leli/à, leli/à
(50), 50. Pe deal, pela Corne/el (28°), 51. Sus, pe malu Oltu/ui (61 c), 52. Lundi, luncà,
lunculi/{J (281,), 53. Lunca, luncèi, lunculi/à (28 1 ), 54. Pèisèincèi dupa lac (25), 55.
Mângâie-mèi, puicà, bine (64"), 56. Pentru mândra care-mi place (7"), 57. Nue deal, nu
e ~osea (7b), 58. A cui e~ti tu, puirnli/â (28c), 59. Vâlvâie lumea de noi (32"), 60. Mult
mi-e drag (44), 61. Spune, puicèi, adevèirat (38h), 62. loana neicii din lonele (62 1), 63.
Pune, Doamne, luna nouà (20"), 64. Lina mea cea mult doritèi (31 b), 65. Doamne, sa nu
mèi omori (20b), 66. Se cearta loana cu Dina (30b), 67. Fir-ar ceasu afurisit (7'), 68.
Ajara p/ouèi de varsi'i (26), 69. Bine e eu nevestica (51 "), 70. Co/ea-n vale-n pi'idurice
(12), 71. Nici noaptea nu pot sa dorm (34\ 72. Nu fi-e, stèipâne. pàcat? (56b), 73.
Când oi zice margàrit (491,), 74. Si când zic,,, mà duc, ma duc" (38"), 75. Tinerel sunt,
vai de mine ( 13'), 76. Pastreazèi-mèi, puicéi, bine (34d), 77. Fir-ai al naibii de amant
(34b), 78. Mi/o, nu te mania (53"). 79 Muta-fi, neicéi, poteca (2), 80. Ochi negri, 10pi/i
de plâns (36), 81. Plânge codru dupâ mine (5•), 82. Arzèi--te focu ca para (63), 83.
Toata lumea céi mèi-nrreaba. (6), 84. Toate trec, toate se duc (23), 85. Baie, Doarnne,
doi ptirin/i (34"), 86. Fir-ar, ca n-ar fi sa zic (7d), 87. Si-mi placi, mândra, de la mine
( 17'), 88. Du-te, neicèi, ducu-fi doru ( 17c), 89. De ce n-a lasat Hristos (29), 90. Cine nare ibovnicèi (47), 91. Of! of' of1 /a/o lleanti (4), 92. Sèirmanti inima mea (41), 93. Ce
/el de dragoste aveam (55"), 94. Cucule, pana - tèiciune (16), 95, lbovnicèi de demu/t
(48"), 96. De trei zile n-am mâncat (39"), 97. Prea amfost un ornfrumos (61b), 98.
Pàrinte, sfin/ia ta (33b), 99. De-ar ji mândra cu moartea (5\ f. v.), 100. Cum ne
iubeam noi arnândoi (37b), 101. S-am sà las la moartea rnea (13c), 102. $-am sa las eu
jurèimâm (13d), 103. Eu us vrea sa mur de azi (13b), 104. Lu casa cu tresîioara (57),
105. Si-am lèisat eu juramânt (48b)_
VI. Cântece de dor
106. Cine n-are dor in trnp (3 7c), I 07. Si-mi veni un dor de-acasèi (42b), 108.
La fântâna din plai (45), 109. De oftatul meu #-al tau (55b), 110. Eu de dor sunt
prididit (51 b), 111. la fcreastra di11 obor ( 1 1, f.v .), 112. Dorul de la mândra mea (51>),
113. De-ar fi mândra-n d<?a! lu cru ce (5 8 , f. v ).
VII. Cântecc satirice
114. Venii sara de la sapa (3 5 ), 115. la vezi doru ca un câine (9).
VIII. Romanfe populare
116. Eu copil ~i tu copilèi (6, f v.).

Cele opt categorii lirice de\in fiecare câte un numàr inegal de piese. Astfel,
cântecele sociale ~i de revolta., care re\in unele aspecte sociale nemijlocite din existenta
trudnicâ a taranilor de la începutul secolului al XX-lea, dar ~i accente directe de revoltâ
~i luptâ, numârâ 4 piese. Cu 2 piese în plus, urmeazli cântecele de câtlinie ~i rlizboi, care
evocâ câteva momente din vechea catanie ~i din eroismul osta~ilor no~tri pe liniile
frontului. Numai la cântecele de înstrainare s-a re\inut un singur cântec, destul de
percutant prin vibratia sentimentelor. La cântecele de codru se întâlnesc patru piese,
care au o largâ difuzare. Într-o compozi\ie putemic geometrizatli se aflli câmecul Se
ceartli cucu cu corbu.
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Însà într-un numàr impresionant de ridicat, cu cele mai numeroase piese dintre
toate subspeciile, cu 60 de texte, se aflà doinele ~i cântecele de dragoste. Fiind atât de
numeroase, ele compun literalmente o monografie artisticà amplà, într-o viziune net
popularà, a dragostei. Si aceastà complexa monografie debuteazà cu definirea poeticà a
dragostei: ,,lubitul e lucru mare,/ Nu-ti dà stare la mâncare/ Si odihnà la culcare" (Am
fus/ midi n-am ~·tiut). Se continua cu relevarea primilor ei fiori (Plinii-i casa de voinici,
Puiai, sprâncenele tale), cu dorinta tainicà ~i reciprocà a întâlnirii (Pe deal. pe la
Vi~·oi,mu, Vii tu, puicii, vii ori nu vi/?, Sa vii, mai biiiete, sâmbàta), cu scenele duioase
ale dragostei (Di, di, dt, murgule di, Sus, pe malu O/tului, Mângâie-ma, puicii, bine), cu
episoadele dramatice ale despàrtirii, dar ~i cu intentia iertàrii ~i împàcàrii (Tinerel sânt,
vai de mine, Mifo. nu te miirita, Ce Je! de dragoste aveam) ~i se încheie cu dorinte
testamentare (S-am sà las la moartea mea, $-am sa las eu juramânt). Cum aceste
cânlece reflectà nemij locit sentimentele ~i atitudinile tinerilor îndràgostiti de la
începutul secolului trecut, ele au cunoscut, în cursul timpului, o longevitate variatà. 0
prima categorie de doine ~i cântece (Di, di, di, murgule, di 1, Fir-ai al naibii de amant)
care nu mai corespundea gustului ~i sensibilitatii noilor generatii de flàcài ~i fete, s-a
stins. În schimb, o altâ categorie de daine ~i cântece (Cine te-a fàcut pe fine, Trecui
asearii cal are, Pe margine a drumului etc.), care s-a potrivit vâdit sensibilitàtii lor prin
motivatii durabile, au ajuns integral sau fragmentar în repertoriul contemporan al
acestora. Astfel, cântecul Cine te-a Jacut pe tine - eu textul: ,,Foaie verde trei mlisline,/
Cine te-a fàcut pe tine/ A~a-naltà ~i subtire,/ Parcà m-a întrebat pe mine./ Frumoasà e~ti
tu la stat/ Si dulce la sàrutat,/ Si la star ~i la privit,/ Cum e bine la iubit'', apare astàzi în
arhicunoscuta sa variantà Cine te-a Jacut pe tine, Tudorifo nene 7 ~i mai multe cântece
~i motive din aceastâ categorie le identificàm u~or în tesàtura repertoriului contemporan
al speciei din Valea Vâlsanului - Arge~. În fine, ultima categorie de daine ~i cântece de
dragoste (A~· vrea, puicâ, ca sa Jiu, Toatii lumea cèi mà-ntreubii) contin în textul lor
anum11e interventii, de altfel infime din partea informatorilor. Ele se concretizeazà
printr-o infin:tâ gamâ de procedee artistice.
Subspecia este urmatâ de cântecele de dor, cu care are numeroase ~i intime
h:15.:lturi. Cclc 8 càntccc rc(in prel:!n:m1 m,mife~1~rile escntiale percutante ale dorului fatâ
de ceilal\i membrii ai familiei ~i fa\a de tinerii îndràgostiti. În mai multe texte, omul ne
apare cople~it de intensitatea dorului, oricarc ar fi geneza lui: ,,Si iar verde bob nâut,/
Cine n-are dor în trup/ Vie la neica si\-i vândà,.' Ca la neica e dor mult/ lzvorât ca din
pl\mânr', (Cine n-are dor in trup). l.Jnirea dorurilor celor doi tineri ar putea sectiona
piatra munti lor lnal\i, atâta e de uria~â forta lor pe plan estetic: ,,Mândro, dorul meu ~ial tau/ Face-s-ar d-un ferâstr1'iu,/ Ferl!strâu cu pânza nouâ,/ Sâ reteze mun\i-n douâ,/
Feràstrâu are pânza latà/ Sâ retezc munti de piatr!l", (Oe-ar fi mândra-n deal la cruce).
Detaliindu-se ln alte piese, dorul îi cople~e~te pe oamenii îndepârtati vremelnic de
familiile lor ~i pe tinerii îndràgostiti. Multe cântece de dor din coleqia aceasta
supravie\uiesc în repertoriul contemporan, cel putin în cel din Valea Vâlsanului.
Ultima subspecie de cântece din culegerea lui Ion 1. Popescu o constituie
cântecele satirice. În cele doua creatii ample se satirizeazâ pe de-o parte lenea ~i
indolenta femeii ( Venii sara de la sapa), iar pe de altâ parte - imoralitatea unor fete (!aj
ve;i cluru ca un câine). Oin romantele populare s-a cules una singurâ.
{
Coleqia de cântece populare a lui Ion 1. Popescu retine - fapt de altfe~
anticipai - productii de facturà autenticà. Ea nu este absolut lipsita de virtuti artisticeJ
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Cu câteva exceptii, cântecele se desfa~oarà pe spatiul a 4-10 versuri, o caracteristicà
cunoscutâ a liricii rnuntene. Un numar infim atinge 18-22 de versuri (Mèi urcai în deal
la vie, Puicèi cum sèifacem no/?, Màrioarèi pèirul cre!),

Aproape întotdeauna doinele ~i cântecele acestea debuteazà cu formula initialà
(Foaie verde, foi de nue, foaie verde de negarèi, Foaie verde lin pelin etc.), care în

majoritatea covâr~itoare a cazurilor, concorda cu rnesajul lor. Ele cunosc în construqia
lor, în chip variat, toate tipurile compozitionale specifice speciei. 0 primà serie de
productii, cea mai numeroasà, exact o treime prin numàrul de 38 de piese din totalul
lor, se ridicà compozitional prin tipul confesional, potrivit exprimàrii directe ~i
spontane, precum în Am un dor lu inimioarèi: ,,Foaie verde sèilcioarèi,I Am un dor la
inimioarèi,I Cèici iubesc o feli$oarèil E frumoasèi ca o floarel !ji eu privirea visèitoare.l
Foaie verde de bujor,/ la mèi face ca sa mor". Într-o altâ serie de productii, foarte

apropiatà statistic de cea precedent1L având 36 de cântece, ele se constituie în
compuneri dupà tipul pseudodialog, în care cântàretul se adreseazâ unui interlocutor
imaginar: ,,Si iar verde marèicine,I Mângâie-ma, puica, bine,/ Pânèi seau pe lângèi tine,I
Ca mâine ordin vine/ Si ma ia de lânga tine,/ Riimâi, puicèi, forà mine" (Mângâie-mii,
puicti, bine). La aceste doua tipuri compozitionale apeleaza ce! mai frecvent cântâre\ii

populari ai coleqiei lui Popescu. La celelalte tipuri se apeleazà mai rar, fiecare dintre
ele aflându-se la câte o jumâtate din primele, câci 13 cântece (Du-te, române, la moara,
Cuculef de primavarii, leli/a, leli/ii p.) se ridicâ prin tipul dialogat, alte 13 texte (la
balla la liliacu, Se ceartèi loana eu Diana, Cine n-are ibovnicà $.a.) - prin tipul obiectiv
~i în fine, alte 14 cântece (Mà duc in deal, la vie, Sus pe malu 0/tului, De-ar fi mândran deal la cruce ~.a.), prin cel mixt. Fiind mai complexe ~i mai putin la îndemâna
cântaretilor populari, se recurge mai rar la aceste trei modalitâti compozitionale.
Oricum, prezenta tuturor tipurilor compozitionale la compunerea cântecelor releva
varietatea modalitâtilor de exprimare corespunzâtor sensului mesajului !or.
În ti.mqie de ideea exprimatâ ~i de tipul compozitional preferat, este selectatà
modalitatea de exprimare - expunere, dialog. Artistic, ele pot càpàta forme complexe
întrucât modurile de comunicare pot deveni enuntiative, paralelistice ~- a., precum in
cântecele Fie pâinea cât de buna, N1ci noaptea nu pot sa dorm, Si-am lasat eu
juramânt. Pentru suhlinierea caracteristicilor componentelor universului îârânesc se
valorifica procedeele stilistice cunoscute (epitete, metafore, repetitie ~.a.) din arsenalul
folcloric în ipostazele locale.
Coleqia Cântece populare din Muntenia $i 0/tenia a lui Ion L Popescu se
prefigureazâ astfel ca o culegere autentica ~i înzestrata cu virtuti ideatice ~i estetice.
Alàturi de alte culegeri de folclor ale vremii, ea làrge~te considerabil orizontul de
cuno~tere a epocii ~i tezaurizeazâ motive poetice vechi de la sfâr~itul secolului al
XIX-lea. În zonà, aceasta se numarâ printre primele culegeri de folclor poetic, ceea ce
îi urcà valoarea.
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SÂMBRA OILOR,
0 INSTITUTIE ORIGINALÂ DE METROLOGIE
NICOLAE LEONÂCHEscu'

l. Introducere. Sârbâtoarea popularâ numitâ ,,Sâmbra oilor" a fost cercetatâ de
,. etnologi care au descris-o cu lux de amânunte în lucrarile lor 1• Ea se desfà~oara în
fiecare an, la începutul lunii mai, numai în satele cu oi. În satul Bixad din judetul
Covasna, ea se desfà~oara la data fixà, în ziua de 10 mai.
Cercetând îndeaproape scenariul ~i elementele acestei sàrbàtori, se constata câ
esenta ei este metro/ogia. Partea folcloricâ, jocurile, cântecele, parada costumelor etc.
constituie suprafata, elementul adâugat, secvential, spre a da culoare esentei.
La începutul lunii mai, se constituie turmele pentru pâ~unatul alpin, iar
proprietarii de oi intrà în relatii cantitative eu ciobanii, eu bacii ~i eu stàpânul de munte.
Ambele pàrti formuleazâ condi\ii, negociazâ ~i stabilesc un ,,contract economic'·.
Datoritâ arhaismului acestei îndeletniciri - cre~terea ~i pâ~unatul oilor -· atât
ciobanii cât ~i proprietarii de oi au pus la punct norme metodologice, standarde
nescrise, care sà regleze raporturile dintre ei. Astfel a luat na~tere sâmbra oilor care
este, în fondul ei, o institutie originalà de metrologie. Toate oile satului se adunâ într-o
poianâ din vecinâtatea localitàtii spre a se întocmi turma sau cioporul de oi ~i, în final,
stâna. Cu acest prilej are loc un muls demonstrativ pentru a se vedea cât lapte se obtine
de la oi. În unele zone, sâmbra oilor se mai nume~te mèisuri$ul laptelui sau simplu,
masuri$.

Ast!lzi, nu toate oile se mulg la sâmbrà; este imposibil în majoritatea cawrilor.
În anul 1960, satul Vaideeni din judetul Vâlcea avea 30.000 de oi în sectorul
cooperativizat ~i 70.000 oi în ccl particular. Cum sa mulga atâtea oi într-o zi? 1
Printr-o experien\â milenarâ, ciobanii au ajuns la ceea ce, în mod ~tiin\ific, se
nume~te e$antion reprezenlativ. Oin turma de oi aflatâ in poianâ se selecteazà acest
e~antion format din 50, 10 ~i 6 oi.
2. Unitlitile de mi'isuri'i. Se confrunt!1 doua grupuri de interese: proprietarii
Jasa oile nemulse câte 2-3 zile înainte de sâmbra lor spre a obtine, în final, produse
lactate (brânzli de burduf, unt, urda etc.) în cantitate mai mare; ciobanii ~tiu acest lucru,

• Universitatea Politehnica Bucure~1i
' V. Butura, Strtivech, marturii de civ1/izape rcmâneascti. Editure ~tiinfilica ~i Enciclopcdica, Bucure~ti.
1989, P. N. Panaitescu, Rtiho;11/, St11d1u de 1s1one economicti ~i soc1a/a la romdni eu o harta a riibo;ului i'n
Europa. Bucure~ti, 1946
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dar ei pasc oile pe pl!.~uni alpine eu iarbl!. grasl!., mult mai hrl!.nitoare ~i obtin lapte mai
rnult. Cele doul!. surse de erori metrologice se vor corecta în limitele admise de toti.
Nici ciobanii nici sl!.tenii nu dispun de un institut de metrologie. Cu mii de ani
în urrnl!., ei au pus la punct institutul !or original de metrologie, care le-a permis sl!.
rezolve problemele legate de ml!.surarea cantitl!.tii de !apte obtinutà de la oi.
Unitl!.\ile lor de ml!.surl!. pentru capacitate nu au etaloane verificate ~i pli.strate în
conditii standard; definitia acestor unitl!.ti de màsurl!. nu are exactitatea irnpusà astàzi de
Sistemul International. Pàrtile au constatat, de multà vreme, cà nu este nevoie de a~a'
ceva costisitor ~i greoi pentru pàstorii care se deplaseazl!. cu oile tot timpul. Au retinut
numai neccsitatea raportului relativ pe care au aplicat-o corect. De asemenea, sistemul
de compensatie a erorilor adoptat de pàrti funqioneazà ~i în zilele noastre.
Cràciunoiu Vas ile, cioban din Bixad, jude{UI Satu Mare, ne-a relatai cà pàstorii
care mulg oile la sâmbrà iau drept unitate de ml!.surà o oall!. numità CUPÂ a càrei
capacitate variazà între unu ~i trei litri (1 litru = 1 dm\ reprezentând cantitatea de
/apte mu/sa într-o zi de la o oaie. Nimic fix, absolu!. Cu oala respectivà se stabilesc doi
subrnultipli (ceanoc ~i picur) ~i un multiplu (màsura), cu simbolurile lor grafice. Astfel,
scara capacitàtilor este urmàtoarea: X màsura = 10 cupe; -- CUPA :::: (1 ... 3 litri); ceanoc = 0,25 cupe; • picur:::: 50 grame.
CUPA este, deci, denumirea unitàtii de màsurà ~i etalonul care-o reproduce
poate fi valabil numai în acel sat ~i numai în acel an. În satul Negre~ti-Oa~, din judetul
Mararnure~, se ara aceasta are o altà înfàti~are ~i an urne: X màsura = 10 ceanoace; -CEANOC :::: ( 1 litru); - felc = 0,5 ceanoc; • picur:::: 50 grame.
Ne aflàm, deci, în faJa unui sistem metrologic arhaic, absolut original. El este
mobil, operant, ieftin, exact, simplu ~i comod în utilizare ~i, mai ales, ingenios. În
functie de numàrul oilor ~i de cantitatea de lapte data de fiecare oaie (determinatà pe
e~antionul experimental) se vor impàrti produsele lactate la coborârea oilor din munte,
la ràvà~1tul !or.
În satele bàtrâne~ti cercetate de inginerul Petre N. Panaitescu, màsurile de
capacitate folosite la sâmbra oilor sunt deosebit de interesante din punct de vedere
rnetrolog1cJ.
Unitatea de màsurà pentru c;;.pacitate are o definitie: can!itatea de /apte ce d
o oaie la o mu/satura. Deoarece aceastà cantitate variazà, unitatea de màsurâ nu este
tïxti ~i adrni:e coreqii În muntii Poiana Ruscà, judetul Severin, avem unnatoare
siîua!ie: màsura mare ~ 20 (uneori, 25) hargane; masura micri ~ 10 (uneori. 25
hargane; cupa ~ 100 hargane; gàlcata ~ 10 hargane; HARGANUL (::::0.4 litri), deci 0,25 hargan. În Poienita Yoinii, judetul Hunedoara, situaTia este mai nuantata.: mirta
50 pliuri; masura mare (gàleata; strungàreata) = 20 pliuri; màsura midi (fela veche)
18 pliuri; cupa = 10 pliuri; cinc1tura = 5 pliuri; literu sau litera= l litru ( 1 dm 3) = 10/
pliuri; PLIUL (:::: 0,6 litri); deci = 1/6 pliu. Oierii din Zlatna, jude{Ul Alba, foloses
urmâtoarea gama de multipli ~i submuitipli: Cupa = 4 srartaie; Felea = 2 sfârtaie
SFÂRT ACUL (:::: 0,5 litri); Pontierul (ponteriu) = 0,5 srartac. În acest judet aproap
fiecare proprietar de oi are sfârtaie fàcute din tinichea.
i

1

!
1

I'. '.\/. Panartcscu, Sawl balra.·nesc. Ce-au gàsil 1mguri1 la venirea /or in Transi/vama.1 , Sibiu, 1944. Extrai
din: .. Tra11silva11ia•·. anul 75, nr. 1, P N Panaitescu, Rabojul, S1ud1u de 1slone economicà $1 soc,a/éJ /~
romànt c11 o hanti a .-tiboju/w in Europa, Bucure~ti, 1946.
,
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Tot atât de interesante sunt ~i inàsurile de capacitate din alte sate ale judetului
Hunedoara unde LINGURA este unitatea de màsurâ: mâsura mare (cupa) = 10 linguri;
màsura mica= 8 linguri; LINGURA (-"' 0,5 litru); deci = 0,2 lingurà. Oierii din Elvetia
folosesc, de a5emenea, LINGGRA drept unitate de mâsurâ pentru capacitate dar cu alte
valori: 1 Uiffel (= lingurà, in germanà) = 100 grame; 1 Cuillerée (= lingurâ, în
francezâ) = 125 grame. Termenul latin LINGULA, care a dat românescul LINGURA
(sau invers!), se folose~te, deci, în traducere germanâ ~i franceza în Elvetia! De altfel ~i
celelalte màsuri de lapte sunt similare eu cele folosite de ciobanii no~tri3.
latâ, deci, unitatea de màsurâ: harganul, pliul, sfârtacul, lingura etc. având
echivalentul între 0,4 ... 0,6 litri. esen\a sistemului de màsurare a cantitâ\ii de lapte datâ
de oi.
3. Corectarea erorilor. Ce corectii se fàceau în mâsurarea cantitlitii de lapte
ob\inute de la oi?
1. Corec(ia de LACTA Tf E, care depinde de momentul mulgerii ~i de
caracteristicile hranei pentru oi. Durata pà~unatului se împarte în doua perioade: de la
Rusalii pânâ la Sfantul llie (20 iulie) ~i de la Sfantul !lie pâna la Yinerea Mare
(Cuvioasa Paraschiva, 14 octornbrie).
În prima perioadà, oile se mulg de trei ori, iarba este mai hrânitoare, iar oile
sunt în putere ~i dau lapte mai mult ~i mai gras. Aceastà oerioadâ se nume~te Miisura 1
sau Brânza mare ~i în timpul ei se folose~te, de exemplu, mâsura mare = 10 linguri
(jud. Hunedoara). În a doua perioa<là, conditiile climatice se înrâutàtesc; iarba este mai
proastâ, iar oile slâbesc ~i se mulg numai de douâ ori pe zi. Acum se folose~te màsura
mica= 8 linguri Uud. Hunedoara). iar perioada se nume~te masura a li-a sau Brânza
mica.

2. Core cf ia pentru RA.SA de oi. În general, într-un anumit sat se aflâ o singurâ
rasâ de oi. De la zonà la zona, rasa de oi poate fi <liferitâ ~i, deci, productia de lapte nu
este identicâ. Oierii no~tri au rezolvat problema adoptând ET ALONUL MOBIL: 1
hargan = 400 grame, în Muntii Poiana Rusca; 1 sfârtac = 500 grame, în Zlatna; 1 pliu =
600 grame, în Poienita Yoinii etc .. reprezentând cantitatea de lapte obtinutà la o
mulsoare de la o oaie, în aceste localit/Hi.
3. Coreqia eron/or pruvocate de MULGATOR.
Într-un fel mulge un cioban bàtrân ~i altfel mulge un proprietar nespecialist ~i
de aici diferente în produqia obtinuta. Eroarea se corecteazâ adoptându-se mulsul prin
rotatie: fiecare proprietar de oi trebuie sà mulgl! toatâ turma când îi vine rândul. A
mulge 400 de oi de trei ori pe zi nu este o treabl! u~oarâ.
La sâmbra oi!or, ritua!ul mulgerii diferâ de la o zonâ la alta. De obicei, mulge
întâi pàcurarul ~i apoi proprietarii: prima mulsoare se face seara ~i o executà pàcurarul
pe un anumit e~antion sau pe toatâ turma; celelalte doul! mulsori se fac în ziua
mmàtoare, dimineata ~i la amiazl'i, de câtre proprietarii de oi (bâcionii) pe e~antioane
'sau pe toatâ turma.
În alte variante, se adopta o singurà mulsoare, duminicâ la amiazà ~i se
înmulte~te cu trei spre a se determina cantitatea de lapte obtinut într-o zi.

3

P. N. Panaitescu, Raho1ut, S1ud1u de istorie economica $i sociala la români eu o har/a a ràbojulu1 in
Europa, Bucur~ti, 1946.
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4. Corec/ia SOCJALA. Uimitor este ~i faptul cà românii au un sistem arhaic de
protec\ie socialà ~i de întrajutorare reciprocà. Într-o tunnà sunt proprietari care vin eu
zeci ~i chiar sute de oi, iar altii au doar câteva oi. Pentru cei sàraci, care sunt ~i ei
obliga\i sà mulgà toatà turma când le vine rândul, ciobanii. sau stl!.pânul muntelui
adoptâ màsuri stimulative. Una din aceste màsuri este sâ i se dea în prima perioadà ~i
laptele din a doua perioadl!.!
4. Rabojul. 0 altli problema rezolvatà in mod original de ciobani este cea a
,,actelor" întocrnite de parti. Ei n-au umblat eu instrumentele de scris dupà ei. N-au
avut hârtie, cernealà, stilou, condei, piele de càprioarl!., sugativà etc. Nici n-ar fi putut
pàstra astfel de înscrisuri pe hârtie la ei pe timp de ploaie, prin munte, în condifii aspre
de climl!. ~i de Irai. Au avut la îndemânà cufitul sau briceagul (bri~ca), eu care fàceau
minuni, ~i lemn din bel~ug. A~a a apàrut RABOJUL numit ~i bâtà, ràva~ sau \âncu~.
Este facut dintr-o creangà de alun, care poate ajunge ~i la 2,50 metri lungime
~i chiar mai mult. Ea se taie ~i se finiseazà sub fonna unei prisme eu seqiunea
dreptunghiularll sau pâtraticà.
Pe raboj, ciobanii î~i noteazâ totul. Astfel, cantità\ile de !apte ob\inute la
mulsul demonstrativ se trec în ordinea strict descrescàtoare a valorilor. Proprietarul cu
cel mai mare numàr de oi este inscris primul pe ràboj, însemnându-se câte màsuri, câte
ceanoace, fele ~i picuri de !apte dau toate oile sale, precum ~i numl!.rul acestora; apoi
este trecut proprietarul cu oi mai pu\ine ~i a~a mai departe. Simbolurile sunt simple,
u~or de memorat ~i de reprodus cu briceagul sau cutitul.
Dupa ce s-a întocmit ràbojul, fiecare proprietar prime~te o copie: un râboj mie,
pe care apar datele personale, specifice oilor lui ca ~i în ràbojul general al satului.
Rabojul individual îl ia fiecare gospodar ~i îl pàstreazà la ele acasà, iar când oile
coboara de la rnunte, îl prezinlil la ràvà~it spre a-~i prirni drepturile. Ràbojul satului se
depune la primârie, la loc vizibil ~i este consultai ~i verificat de to\i cei interesafi în tot
timpul anului. Controlul ob~tesc este, aici, deosebit de eficace.
În problema rl!.bojului, legile sunt foarte dure: cine-1 pierde nu mai are nici un
drepl, pierde ~i oile. Ai carte, ai parte! To\i ~tiu asta ~i pâstreazâ ràbojul eu sfinfenic, ca
O lege a paqilur.

Î111,;i:1L i.;u11l1<11, apa1c

,iulcn{a, rlizbunaroa, crim.:i. C.:i sll demonstre7i d\

ai oi ~i drepturi trebu;e sa prczi:11i ràbojul. Acesta se confrunl1i eu cel aflat la primârie ~i
când îl prime~ti ~i când îl prezin\i. fàrà cl nimeni nu te recunoa~te pentru cà ràbojul se
poalc fura sau vinde ~i ap:ir ~i alti pretendenti eu el în mâna ~i ciobanul trebuie sâ-1
onoreze! La fe, ~i în caz de deces. Pe ràboj, ciobanul crcsteaz/1 eu briceagul simbolurile
corespunzâtoare cantitàtii de lapte pe care o dau oile unui proprietar. Simplu ~i eficace!
În ceea ce prive~te limbajul folosit de ciobani în întocmirea râboajeior,
men\ionâm cà este un limbaj specializat, criptic, specific. Limbaje specializate au
folosit în trecut ~i al\i meseria~i: pluta~ii, caruta~ii, abagii, boiangii, hotamicii,
constructorii, rnqterii medievali etc. Lâptarii folosesc ~i azi trei semne simple eu
urmatoarele semnificatii: 1 = 1 litru; 0 = 5 litri; X = 10 litri (ca pentru MÀSURÀ)
Pe ràboajele ciobanilor întâlnim, deci, un sistem de memorizare, numeric. În
trecut, ràbojul se folosea în satul românesc arhaic pe o scarà mult mai largâ 4 . lnginerul;
1

1

l
'Ibidem, Silvia !'àun. Graj,ca semnelor ràbo1ulu1 compara1111 eu cea a unor scrier, vech,. in ,.Cântare~
Romfü11ci", nr. 9. 1984: T A. S1oianovic1, Un func/1onar sàtesc. pomoJnicul. in ,.Sociologie româneasca"~
1942. p 485-493.
J
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Petre P. Panaitescu a efectuat, pe aceastà temà, cercetàri ample, cunoscute de
speciali~tï5. Semnalàm, eu titlu de exemplu, cà ràboajele serveau în trecut pentru
operatii vaste de recenzare. Pe cele patru fete ale ràbojului se treceau: Fata A proprietàtile (vite, oi, jugàre de pàmânt); Fafa B - dàrile (zloti, libre de produse, zile de
muncà) fatà de stàpânire; Fata C - numerele caselor din sat; Fata D - numàrul oilor.
Alegerea primarului din Suseni-Arge~ 6 este însotitâ de predarea ràbojului; la
Bercioiu - Arge~, ràbojul are funqii sociale 7 etc. În principiu, indiferent de varianta
constructivà ~i de destinatia lui, ràbojul este un document oficial ~i se constituie într-o
sursà documentarà cu caracter economic, într-o arhivà. Simbolistica ràboajelor a
evoluat, deci, de la un simplu sistem mnemotehnic (limbaj specializat) spre un sistem
general de comunicare (limbaj comun). Aceasta este o problemà mai delicatà ce
depà~e~te limitele temei ce ne-am propus sà eviden!iem.
lnginerul Petre P. Panaitescu ~i arhitecta Silvia Pàun au ajuns la concluzia8, câ
rabojul românesc este foarte vechi, mo~tenire de la daci, strâmo~ii no~tri. Simbolurile
folosite pe el de càtre aromânii din Peninsula Balcanicà ~i de valahii din Moravia sunt
originale ~i dateaza din vremea de dinaintea cuceririlor romane. Existà raboaje ~i la alte
popoare, dar pe ele apar semne grafice specific romane, mai târzii. Popoarele
migratoare n-au avut raboj ~i 1-au asimilat de la pastorii localnici, o data cu meseria.
Rll.boajele elvetienilor, francezilor, italienilor, spaniolilor etc. au denumiri latine 9 .
10
Aurelia Bll.lan-Mihailovici a demonstrat ca termenii raboj ~i rava~· sunt autohtoni ~i
au origine traca.
Ràboajele au fost folosite ~i de englezi. 0 camerll întreaga din Casa Lorzilor
era plinà pânà la tavan eu ele. În anul I 834 le-au ars pe toate, din nefericire. Oin cauza
sobelor încinse a ars tcatà clàdirea Parlamentului. lata o mica ,,Bibliotecà din
Alexandria" arsa în plin ev modern!
Românii ~i-au pàstrat obiceiurile lor arhaice indiferent de stàpân. În anul 1662,
conte le Nicolae Bethlen scria 11 : ,,Ace~ti pàstori tràiesc de veacuri în fundul vll.ilor, ca in
ni~te republici mici separate, ai càror membri nu au nici o legll.tura eu ceilalti locuitori
ai Ardealului. Capu! de familie este, în acela~i timp, preot, jude, care, dimineata ~i
seara sta la rugaciune eu casnicii sai, \inând ~i judecata între ei. Ace~ti oameni traiesc
slobozi."
Astàzi, la sâmbra oilor, aceste vechi obiceiuri sunt inca operante. Pânà când
ciobanii stabilesc toate datele cantitative (e~antionul reprezentativ; mulsul
demonstrativ; rabojul general, pentru care fiecare proprietar se prezinta când îi vine
rândul; ràboajele individuale etc.), ceilal\i participanti nu au ce face, se plictisesc. A~a
ia na~tere spectacolul folcloric; oamenii se distreaza, cântà etc. iar când sunt striga\i, se

' P N Panaitescu, op. cil
T. A Stoianovici, op. c11.
7
P. N. Panaitescu, op. c11.
1
P. N. Panaitescu, op. ci1.; Silvia Paun, op. cit.
f P. N. Panaitescu, op. cil.
1
" Aurelia Balan Mihailovici, Semn, spec,fica/1e, structuri seman/ice stabile: rti.bo; fi a rti.bda, Comunicare la
·Societatea Cultural-Stiinlifica .,Getica", Bucure~ti, 20 mai 1955.
11
Memoires historiques du Comte Bethlen, Amsterdam, 1736; A Veress, Bibliografia româno-ungarii. Vol.
il-Ill, Bucure~ti, 1931-1935, p. 18.
6
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prezinta in fata ciobanilor cu oile, desprinzându-se din rândul celor care petrec spre a se
irnplica in substanta rnetrologicâ a sâmbrei.
0 chestiune greu de rezolvat este cea a întâmplàrii. Pe durata pà~unatului
alpin, unele oi mor, altele sunt mâncate de tupi sau de ur~i, iar pe altele le mànânca
ciobanii. Când pe munte sau pe drum se întâlnesc douà turme ~i se amestecà, au loc
acte de violenta iar ciobanii mai puternici iau din turma stràinà oi în plus, cu care-~i
acopera lipsurile. A~a se face cà, la ràvà~itul oilor, dupà ce fiecare proprietar î~i ia oile,
identificate dupa semnul de la ureche, mai râmân în târlâ oi ale nimânui, un surplus
care se cheama caraca~ic. Proprietarii care au oi lipsà sunt despâgubiti din caraca~ic.
0 asemenea practicà se întâlne~te ~i azi în Stroe~ti-Arge~.
Dacà oile au fost mâncate, ciobanii au obligatia sâ aduca semnele de la ureche
spre justificare. Evident, justificàrile, incriminàrile, acuzatiile sunt prezente ~i de o
parte $ide alla. Pàguba$ul eu o mie de pâcate, iar hotu! cu unul singur!
Adunarea oilor sau împreunarea lor spre a constitui o turmâ, aflatâ sub
conducerea unui stâpân, operatie denumitâ simbra oilor, a generat o familie de
cuvinte. Sunt în tara localitàti care poartâ pecetea acestei origini cum sunt: satul
Zâmbreasca, din judetul Teleorman (cândva, i s-a Zis Sâmbrasca) ~i satul Sâmbria~, din
judetul Maramure~. De la sâmbra oilor derivà tennenii: sâmbrie~, sâmbrie, simbrie etc.
Multe persoane au numele de familie derivat de la sâmbrâ, ràva~, râboj; tAncu~: Râboj,
Râbontu sau dublat gen Munteanu-Ràboj etc.
Trebuie sa constatam, în final, câ limbajul specializat al râboajelor folosite de
ciobani este arhaic $Î folosirea lui astàzi în multe sate, chiar dacâ în fazâ crepuscularâ,
este o dovada a permanentei românilor pe aceste meleaguri.
În acela~i timp, toate operatiile metrologice care se fac la sâmbra oilor poartâ
pecetea arhaicului, prezente astàzi într-o !urne modernâ ~i sofisticatâ. Sâmbra oilor este
dovada continuitatii de viatâ ~i traditii a locuitorilor acestui spatiu mioritic.
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EVOLUTIA ~COLI! OIN PISCANI, JUDETUL ARGE~,
ÎN PERIOA DA 1865-1940
TEODOR DINA'
Legea instruqiunii publice instituità la 5/17 decembrie 1864 a redus
considerabil numârul ~colilor sâte~ti desfiintându-se cele eu un numàr mie de elevi,
ace~tia fiind ~colarizati la ~colile din satele vecine. Conform noii legi, învâtllmântul
primar de 4 ani devine gratuit ~i obi igatoriu pentru copii de ambele sexe eu vârste
cuprinse între 8-12 ani.
Obligatorii erau ~i predarea citirii ~i scrierii, religia, notiuni de igienâ, de
gramaticà, de gcografia ~i istoria românilor, notiuni de aritmeticâ etc.
La 22 februarie 1865, ca urmare a aplicârii legii instructiunii publice, revizorul
~colar al judetului Muscel, P. Constantinescu, raporta Ministerului Cultelor ~i
lnstructiunii Publice (M. C. 1. P.) câ ,.prin unirea comunei Piscani eu Negreni, judetul
Muscel, învâtâtorul celei din urmà, Yasile Retevoiescu, ràmânând în disponibilitate am
onoarea a vâ ruga sà binevoi\i a aproba transferarea sa la ~coala din comuna
Mice~ti ... " 1•
A~adar, începând eu data de I martie 1865, ~coala din Negreni î~i înceteazà
activitatea timp de 70 de ani, elevii <lin acest sat fiind nevoiti sà parcurgà zilnic 6-7 km,
dus-întors, pânà la ~coala din Piscani2
·
Învâ\atorul acesteia, George Toroncea, care obtinuse numirea definitivâ în
anul 1863, se remarcase prin rezultate bune obtinute, ~coala din Piscani având înscri~i
în acest an 57 de copii, o cifi-à record în comparatie eu alte ~coli din zona, unde
rrecventa era foarte slabà.
În anul 1870 tânàrul dascàl al ~colii din Piscani intrâ în opozitie cu organele
locale care manifestau dezinteres pentru sustinerea ~colii. De~i prin noua lege a
instructiunii pub lice ( 1864) se trecuse la organizarea învafâmântului gratuit ~i
obligatoriu, în care scop primària avea obligatia sà asigure învâtatorului o indemnizatie
baneascà care sà acopere cota-parte din produsele pe care acesta le primea înainte de
aparitia legii, cât ~i diferite sume pentru reparatia localului, pentru mobilier ~i
cumpârarea de cârti pentru elevii saraci, organele locale, respectiv Consiliul comunal,

• Piscani
1
Arhivele Nalionale Centrale (in c0tllinuare A. N C.) M. C 1. P. doser nr. 28S/186S, f. 8S
' Localul ~colii din Piscani, construit in anul 1860, era amplasat în partea de sud-v.:st a satului. pe Linia
Belului, cam pe locul unde este acum Casa Victor Moldoveanu.
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nu salistàcea mc1 m totalitate, nici la timp, cererile tot mai repetate ale acestuia
aducând diferite justificâri de naturâ sâ îngreuneze procesul de învâtâmânt al ~colii.
În luna mai 1870 - retinem dintr-o adresa a prefecturii de Muscel catre
Ministerul lnstructiunii - erau înscri~i la ~coala din Piscani 46 de copii (36 baieti ~i 16
fete), dar frecventau doar 23 (20 bâieti ~i 3 fete) localul de ~coala neavând suficient
spatiu pentru a-i cuprinde pe toti cei înscri~i3.
La începutu I anu lui ~colar 1870/ l 87 l contradictiile dintre Consiliul comunal
Piscani ~i învâtatorul George Toroncea se adâncesc, la 31 octombrie acela~i an
Prefectura Muscel fàcea cunoscut Ministerului lnstructiunii unnatoarele: ,,Cu raportul
d-lui subprefect de Râuri, nr. 17. 672, primindu-se alaturatul proces verbal pentru
neglijen/a in serviciu a învà/àtoru/ui ~co/ii din Piscani (subi. ns.) subsemnatul am
onoare a vi-1 înainta spre cele de cuviintâ"
Prefect, Voiculescu 4 .
La 11 noiembrie 1870, Directia ~coalelor adresa (ca raspuns la raportul
Prcfecturii) Revizoratului ~colar Muscel-Dâmbovita, recomandarea de a propune ait
învatator la ~coala din Piscani 5.
Cu toate greutâtile întâmpinate, învatatorul George Toroncea continua sa
ramânâ la ~coala din Piscani încâ 4 ani.
Anul 1874 a fost ultimul din cariera sa de înva\a.tor. lntrat în dizgratia
Consiliului comunal (mai ales a notarului Grigore Popescu eu care era mai demult în
litigiu) George Toroncea a fost tot mai des reclamat organelor superioare pentru
neglijentà în serviciu ~i lipsâ de preocupare în pregatirea elevilor.
Du~manii sài, fiind singuri câ îl vor scoate din învàtàmânt, îi gâsesc înlocuitor,
înca de la 15 martie 1874 (eu trei !uni înainte de încheierea anului ~colar!) în persoana
viitorului preot Constantin Predescu 6 .
La începutul lunii iulie 1874, Consiliul comunal Piscani încheia urmâtorul
proces verbal pentru înlocuirea lui Toroncea.
Proces verbal
Încheiat astâzi, 4 iulie 1874, de noi subsemnatii, membrii ai Consiliului
comunal Piscani plasa Râurilor, judetul Muscel. Dupâ convocarea fàcutâ de capul
comunei (sic) astâzi întrunir.du-ne rnajoritatea prescrisâ de lege ~i adunându-ne în
cancelaria primariei pcntru a întâmpina aratarea mai multor locuitori câ D-1 George
Toroncea, învà\âtorul ~colii rurale a acestei comune, de mai mult timp de zile se ocupa
de vânzarea bàuturilor spi1toa5e eu amànuntu!, în cârciuma sub care poseda licen(â. În
vederea celor de mai sus, transportându-ne la acea cârciumâ, 1-am gasit pe numitul câ
vindc în continuu.
'A :--J C. M111is1erul lnvn1runâ11tului Public (M. t. P) dosar nr. 23/1870, 53
'A N. C (M. 1. P) dosar nr. 23/1870, f 108.
1
1
· A 1\. C (M 1. P) dosar nr. 23/1870, f 109.
1
''AN. C (M. t. I') dosar nr. 2486/11174, f. 89. Se pare ca incll <.lin 1870 Toroncea avea deschisa o cârcium!ll
eu blluluri alcoolice de care se ocupa destul de mult pentru a-~i intretine numeroasa familie format!! din vreo
zecc personne.
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Deosebit de accasta, numitul învatator, când a fost sa facâ examen general cu
elevii din ~coala, în ziua de 23 iunie (1874), a strâns putini elevi ~i elevite, împodobind
putin ~coala eu flori, zicând cà face examenul, care mergând la ~coala, dupa cum am
fost chemati, am gàsit ~i o parte din locuitorii comunei ~teptând, pe când nun'litul
învatàtor se ocupa eu examinarea prezentilor ~colari, pe care am vazut ca-i asculta ~i le
dâ lectiuni pe care sà le citeascit
Asemenea, nu trece mult timp duplt aceea ~i ne pomenim ca zice numitul
învatàtor ca ,,a venit timpul ca sà dàm flori la ~colari", la cei pe care d-lui îi scosesera
premianti. Noi am urmat dupà cum ne-a arâtat, ~i dupa ce am dat florile ne-am
rltspândit toti pe la casele noastre.
În ziua de 29 iunie am a~teptat ca numitul învatator sa faca examenele, dupa
lege. Nu s-a fàcut, caci mai înainte tot numitul învâ\àtor a pus în vedere elevilor ~i
elevifelor ca sa nu mai vie la ~coalà în ziua de 29 iunie (ziua de Sf. Petru, n. n.) câ nu
mai face alte examene, ~i numitul în acea zi s-a ocupat de cârciumâ ~i de alte interese
ale d-sale, ~i la ~coalà n-a mai venit.
Toatâ ziua am a~teptat la ~coalà, dar nu am avut cu cine tine examenele.
Astâ2:i (4 iulie 1874) vine în cancelaria primâriei ~i cere notarului sa faca
formalitàtile de examinan: conform anului ~colar expirat, zicând aceasta eu scopul cà dlui ~i-a fàcut datoria ~i examenul s-a \inut în acea zi, de 23 iunie, iar ait examen nu mai
face.
Având în vedere cà numitul învatator este ~i vechi in funcçia d-sale în aceastà
comunâ, câ în anul acesta ~i niciodinioarâ n-a mai urmat pe timp de iarnâ, ~i mai
intotdeauna a fost absent de la ~coalâ, iar pe timp de vara se ocupâ de interese
personale, iar de la un timp încoace se ocupa ~i de cârciumâ, în care ~i astazi se
constata ca vinde:
- considerâm ca din toate cele cuprinse de noi, in care numitul învatàtor ~i-a
calcat datoriile sale, cà i s-a tolcrat toate ~i nu s-au dat la cuno~tinta d-lui revizor ~colar,
iar acum eu ocazia examenului elevilor ➔colii, ce nici pe acestea numitul nu 1-a fàcut in
asemânarea legii ~i a ordinului d-lui subprefect local nr. 2406, ~i urmat de al d-lui
prefect eu nr. 3639, numitul nu mai poate fi lâsat în funqiile sale.
Pentru care am dresat prezentul proces verbal.
Primar, loni{â Tudor
Aj. Primar, Miticâ Nita
Membrii, Ghitâ Ion Voinea
Ionitâ Gh. Savu
7
Secretar, Grig~re N. Popescu •
Procesul verbal incheiat de Consiliul Comunal Piscani, la sugestia notarului
Grigore N. Popescu (care 1-a ~i redactat, n. ns.) a fost înaintat Revizoratului Scolar
Muscel, care la rândul sâu, aprobà destituirea învâ!Atorului George Toroncea ~i
inlocuirea lui cu preotul Constantin Predescu.
7

A. N. C. (M. 1. P.) dosar nr. 2486/1874. f 90. Scrisul apar\inc notarului Grigore N. Popescu, de la care s-au
pastrat multe insemnari pe carjile bisericii dm P,-cani, unde a fost ~i dascal intre anii 1872-1920
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Rcdàm integral adresa prin care Revizoratul Scolar Muscel solicitll Direc\iei
Scoalelor destituirea lui George Toroncea:
Rcviwratul Scolar Muscel
Nr. 124/4 august 1874
Domnule Ministru,
Cu onoare se înainteaza D-voastrâ, in original, suplica preotului Constantin
Predescu din corn. Piscani, plasa Râurile, primita eu ordinul nr. 3070 a.c. prin care cere
a li munit învà\àtor la ~coala Piscani, în considera\iune ca înva\atorul actual are
cuno~tintà numai de 3 clase primare, ~i acestea pe la 1857/1858. Si totodata primind
anexatul rroces verbal al Comitetului ~colar respectiv, pentru finele anului ~colar
expirai, eu adrcsa d-lui subprefect de Râuri nr. 2985, din care se constata neglijen\a dlui învà!àlor titular George Toroncea, precum ~i putina seriozitate cu care voie~te d-sa
a-~i îndeplini datoriile ~colare.
Astfcl, cà dupa cum rezultà din procesul verbal, d-sa nedistingând întru nimic
solemnitatea distribuirii de premii la examenele generale, la apariçia în ~coala a
comisiei exmninatoare, în ziua de 23 iunie, în loc sa asculte elevii, spune în fa\a tuturor
cà a venit timpul sà împarta tlori ca (~i) cum acesta ar fi fost scopul ~colii, (el)
ocupându-se cu comer\ul de bauturi spirtoase.
Pentru care eu onoare supun la cuno~tin\a D-voastrà D-le Ministru cà am fost
si lit (sic) sa cer înlocuirea numitului cu preotul Constantin Predescu, la care am obtinut
consim\àmântul D-lui prefect local prin adresa nr. 5449/3 august curent ~i totodata, va
rog respectuos sà binevoi\i a da cuvenita aprobare.
AVIZ
Revizor, M. Dobrescu~.
Pentru cele arâtate de d-1 revizor,
Consiliul aprobà înlocuirea învàfâtorului
Comunei Piscani eu pr. C. Predescu.
22 august 1874.
Director, ( indescifrabi 1)
Cùteva zile mai târziu (cererea esle nedatata) George Toroncea adresa ~i el
cerere în c::irP :oirM::i .,Pn rlPtail" ra117ple rare a11 condus la
destituire,1 s,i din 111vn1a1nànt.
Domnule Ministru.
Subsc:nnatul. sunt numit învâtàtor comunal la ~coala Piscani, plasa Râurile,
Muscel. încà din anul 1860 noiembrie 28, prin ordinul Onor Eforii nr. 3405. Astâzi,
vàzàndu-mà desrituit de d-1 revizor ~colar ~i înlocuit cu Lm preot, îarà nici un motiv, pe
cât cunosc este numai atàt cà d-1 revizor mi-a trimis vorbà (sic) sâ mâ duc pe la d-sa,
ceea ce cred ca nu va tagadu1, nu ~tiu pentru ce m-a chemal în luna mai ( 1874, n. n.).
Subscnmatul, necugetànd a paràsi ~coala ~i a umbla pe drumuri, nu m-am
prezenlal atu11ci ~i am làsat a mâ prezenla eu invitatie, când îmi spunc câ dacà n-am
vcnit când 111-<1 chemal. de aceea m-a dat afarà.
Domnule Ministru, sà las ca niciodatà nu a venit sa viziteze ~coala, sa vadâ
progresul elevilor ~i sà-mi satisfacà plângerile ce am avut contra autoritatilor comunale,
carc nu voiau sà-mi dea concursul de a aduce la ~coalà elevii ~i a procura ~colii cele
Ministcrnlui ln~truciiunii o

•

1

'A \i C (M 1. I') dosar nr. 2486/1874, f 88. l'entru biogrntia invâ!âlorului George Toroncea, vczi: reodor 1
Dina - Si1 c1111oa~1rn1 satul l'is~m11, jude(ul Arge~. Ed11ura TIi' NASTE PITE~TI. 2001, p 52.
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necesare, din care cauza d-1 primar rn-a ~i raportat d-lui revizor c!i. n-am tinut examen,
ceea ce este un neadevàr, caci d-sa nici n-a voit sà participe, conform ordinelor ce
posedà, ba încà în unire eu notarul comunei, care este ~i rudà bunà cu preotul mai sus
zis, ~i paracliser la biserica, s-a pm (sic) sà mà persecute spre a face loc discordiei, ~i
primarul fàrâ ~tiintà de carte a crezut toate.
Domnule Ministru. vâzându-mâ pe nedrept destituit de d-1 revizor ~i înlocuit
cu altul, dupa un timp de 14 ani de serviciu la ~coalâ, în care timp mi-am îndeplinit eu
exactitate toate datoriile, dupà cum se poate proba prin condica de serviciu a ~colii,
unde fiecare domn revizor ~i vizitator a fost multumit de progresul ce am flcut cu
elevii, ci numai dintr-un arbitraj al d-sale, cà poate a voit a-mi cere ceva (!) ~i eu n-am
îndràznit a pàràsi ~coala ~i a mâ duce dupa chemare.
Aceasta se poate proba cà a mai tàcut (~i ait învatator, n.n.) din judetul Buzau
~i a fost destituit de d-1 ministru (Christian) Tell. Và rog cu tot respectul sa binevoiti a
nu proba destituirea mea ~i a mà lâsa (în continuare) în postul în care mi-am îndeplinit
datoria càreia m-a ~i devotat.
9
Prea plecat ~i supus serv. George Toroncea .
Argumentele arâtate de George Toroncea nu au fost de naturâ sâ convingà nici
pe ministru, nici pe directorul general al ministerului. Oricum, adevàrul plana undeva la
mijloc! Zarurile fiind aruncate cu dibâcie de Zavracu, notarul comunei, cererea i-a fost
respinsâ, fiind îndepârtat pentru totdeauna din învâtàmânt.
Râmas fa.ra slujbà, fostul învàtâtor se ocup!i. în continuare cu vânzarea
bâuturilor alcoolice, în cârciumâ, din al càrei venit î~i întretine numeroasa familie. Prin
1878 îl gàsim dasc:!l la bisericà, alatun de ri valut sau, fostul notar Grigore N. Popescu,
~i de preotul Constantin Predcscu, inlocuitorul sâu (pentru I an) în 1874.
Destituirea din învàtàmânt a lui George Toroncea ( 1874) a avut drept urmare
pentru ~coala Piscani un declin de aproape un deceniu ~i jumâtate, timp în care i s-au
succedat la catedrâ nu mai putin de cinci înv!l.tâtori. Fluctuatia mare a cadrelor
didactice a avut la rândul sàu, drept urmare, consecinte negative în ceea ce prive~te
evolutia ~colii, respectiv progresul elevilor la învàtâturà.
În anul ~colar 1874/1875 a fost învàtàtor preotul Constantin Predescu, propus
de Consiliul Comunal Piscani ~i aprobat de Ministerul Învàtàmântului eu ordinul
3070/1874. nu cunoa~tem modul în care s-a achitat de aceasta sarcina. Înclinâm sà
credem ca evolutia a fost satisfâc1\toare, avându-se în vedere prestigiul de care se
bucura in rândul sàtenilor (ca viitor preot al lor), având ~i sprijinul Consiliului
Comunal, care îl propusese.
Anul ~colar umü'Uor ( 1875/1876) ~coala a fost încadratà toi cu un suplinitor,
documentele sunt pàstrate, putine ~i foarte sârace în continut, nu ne precizeaza anume.
Este probabil sà fi ramas în continuare tot pr. C. Predescu, de~i în fi~a sa biograficâ,
întocmitli la 10 iunie 1909, mentioneazâ cli a fost învàtator doar 9 !uni, înainte de a fi
încadrat preot al bisericii Sf. Nicolae din Piscani 10 •

• A. N. C. (M_ 1. P) dosar nr. 2486/1874, f 103. George Toroncea a decedat prematur, la 6 aprilie 1884, ln

vârsUI de numai 48 de ani.
111
Fi$a biograficll, original, in coleqia autorulu1
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La 14 iulie 1876. dupâ încheierea anului ~colar, Ministerul Învàtàmântului
atlrcsa Revi1.oratului ~colar Muscel urmàtoarea nota:
LJ-lui Petrescu D. Revizor ~colar Muscel,
În vederea raportului Dumneavoastrà càtre Prefecturà, se publicà pentru
concurs ~colilc: Pucheni, Dragoslavele, Piscani (subi. ns.) ~i Mice~ti conf. Art. 372 din
Lcgca instruqiunii, pentru data de 25 august.
La concursul care a avut loc la Câmpulung, la data de 25 august 1876, postul
dc 111va\ator suplinitor la ~coala Piscani a fost obtinut de ,,D-1 Oprea Popescu,
11
se111i11arist, lïind numit eu începere de la I septembrie 1876" .
La 18 octombrie 1876, în plin an ~colar, când seminaristul Oprea Popescu i~i
pàrà\ise postul de învàtàtor suplinitor la Piscani, Revizoratul Scolar Muscel adresânduse \ilinisterului invàtàmântului, fàcea urmàtoarea propunere pentru completarea
postului vacant:
,,În urma ordinului Dumneavoastrà nr. 10062, subsemnatul am onoare a vâ
ruga sa binevo1\i a aproba numirea de învatàtori suplinitori pentru candidatii arâtati în
raporl la nr. 1J ~i 16/J I august curent, care functioneazâ in aceastà calitate încà de la 1
septembric în comunele aràtate in raport.
Însà fiindcà învàtàtorii (sic) de la ~colite de baieti (!) din cormma Piscani,
plasa Râurilor, Muscel (care) ~i-au abandonal postul am onoare a và recomanda pentru
suplinire pe d-1 l\:iculae Vlu~etescu".
Revizor ~colar, 1. Bra~oveanu 12 .
Prezen\a învàtatorului Nicolae Mu~etescu la catedra ~colii din Piscani se pare
cà a durat pânà în anul 1880 când. probabil la cerere. a fost inlocuit cu învatàtorul Ion
1.·
Oltcanu '.
LJin ràspunsul la chestionar, întocmit la cererea Revizoratului '.;,colar Muscel in
1905, di.: înva\atorul Constantin Nicolescu, reçinem cà: ,.de la 1880 ~i pânà la 1886 a
fost inva\àtor (la P1sca11i) Ion Olteanu. absolvent a 4 c!ase seminariale'· 14 .
Perioada de 6-7 ani cât a funqionat ca învàtator la ~coala din Piscani a fast, se
pare. n·uc1uoa-;a ill c1::cc1 u; pi iv.:~tc: c:vvlufia ~colii rc5pccti, pro,src~ul elcvilor la
imatiituri'l, Ion Oltcanu n::marcându-sc ca un bun pedagog, bine pregàtit pcntru vremea
resp<.:ctiva. dar loarte exigent. De altfe! ~i lransferul sàu obligatoriu la ~coala din satul
PL1:càrt11; (corn. M icc~ti) în anul ~colar 1886/ 1887, s-a datorat faptului câ .,a bàtu
l'uanc r.1u pe juna Pau na Trnndafir lordache" 15 .
Dupa transferarea lui Ion Olteanu la ~coala din Purcàreni (la 4 iulie 1887 er
111tr-aclevar învatator la acea ~coalà) postul de învâtàtor la ~coala Piscani a fast suplinit
pân~ la I noiembrie 1887, de preotul Constantin Predescu.

"1\ \J. l' (M I I' 1dosar nr 3059/1876.
I! 1\ ~ C (M I. I') dosar nr )0"9/1876.

r 76. 92 ~i
r. 189

152

• l.ip,a 111atcria!u!u1 docwncntar (de arhivn) ingreuneazn foarte 111ult stabilirca cxactft a datelor Arhiva ~coll
din l'i,c,1111 nu a lt1sl dcpu,à la tiliala Arh. Naf. D111 Pitc~ti, iar informatiile gas1te in fomlul Prdectuni Vlusce
sunt pu11nc ii sàrm:c ln COll!inut.
'· lîmna ràspuns la chcsuonarul lansat de Revitoratui $colar Musccl ln anul 1905, completatA de înv
(.'uns1a111111 l\:icolc.;cu, miginal. gasit in podul ~colii vechi la I august 1979.
·, i\ N (.' (\Il. 1 I') do,ar 111 3901/1887. f 15.
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La 1 noiembrie 1887 a fost numit suplinitor la ~coala din Piscani învatâtorul
Constantin Nicolescu. Prezen\a lui ca învâtàtor la ~coala Piscani în acest an este
doveditâ printr-o adeverin\â din carc rezultà urmàtoarele:
Subsemnatul învà\àtor al ~colii din comuna Piscani, constat prin aceasta di am
primit de la prirnâria com. Mice~ti (pentru ~coala Piscani, n. ns.) o carte intitulatà
,,Prescurté.re la istoria sacra'·. Pentru care dau aceasta,
Învâ\âtor, C. Nicolescu, profesor 16 .
Pentru anul ~colar 1888/1889 postul lui Constantin Nicolescu la ~coala din
Piscani e&e disputa! de un ait candidat, învàtâtorul Nicolae Stetànescu, ,,transferat de la
~coala Dcmne~ti-Clll\una, _jude\til llfov, cu toate drepturile sale, la ~coala de gr. 1 din
corn. Piscani, judetul Muscel, care actualmente este numai suplinitâ (de Constantin
17
Nicolescu n. n.) începând cu data de 15 septernbrie viitor" .
htre timp, Nicolae Stefànescu gàsind un post vacant în ora~ul Câmpulung, la
13 octombrie 1888, deci dupà începerea anului ~colar, Revizoratul Scolar Muscel tàcea
lui
Ministeru,ui Învàtâmântului propunerea pentru ràmânerea în continuare a
Constantin Nicolescu ca suplinitor la ~coala din Piscani:
,,ln locul înv. N. Stefânescu de la Scoala de gr. l din comuna Piscani, care s-a
permutai la Scoala Primarâ Practicâ de pe lângà Scoala Normalà Carol 1 (. .. ) và
recomand respectuos spre aprobare, ca suplinitor, pe normalistul C. Nicolescu, care a
ie~it bine la concursul \inut în seplembrie ( 1888, n. ns.) ~i care a mai suplinit aceastâ
18
~coalà" .
La I februarie 1889, în urma concursului sustinut la Câmpulung, Constantin
Nicolescu obtine titlul de învà\àtor provizoriu la ~coala din Piscani, numirea definitiva
ca învàtàt,>r la aceastà ~coalà obtinând-o, tot pe bazâ de concurs, abia la 15 octombrie
1897.
Îocà de la începutul carierei sale de învàtàtor la ~coala Piscani, Constantin
Nicolescu ca ~i înainta~ul sàu, George Toroncea, se confrunt/i eu o serie de greutl!Ji,
generate în special de nepâsarea organelor locale care refuzau orice sprij in.
Cupa multe insisien\e, luând în considerare cà localul de ~coalâ (construit în
anul 1866 era aproape ruinat, Consiliul Comunal Piscani întocmea urmàtorul,

DEVIZ DE REPARATII
ce urmeazà a se face ~colii Piscani în anul 1887.
15000 Sità mare de Câmpulung
15 kg. Cuie de sârmà

75
9

Lei,
Lei,

11
' A. N. C. fi iala Arge~. Prefectura Muscel, dosar nr. 18/1887, f. 302. Materialul documemar privind evolu]ia
~colii din Pi!cani 1-am œrcetat la Arhivele Na1ionale Centrale, in 1976, irnpreunA eu regretatul profesor Ion
Olteanu din itâlpeni, decedat fulgcrator in urma unui accident de automobil la data de 17 aprilie 1976. acest
articol se doie~te a li un modest omagiu adus regretatului proti:sor Ion Olteanu
ir ce-1 prive~te pe omon1mul sau, înva1a1orul Ion Olteanu, originar dm Voroveni-Muscel, care a
suplinit post1I de inva1a1or la ~coala Piscani. intre anii 1880-1886, esce doar o coinciden\ll de nume.
17 A. N. C. (M. 1. P.) dom nr 3888/1888, f 3 t
1
• A. N. C. (M. 1. P.) dosar nr 4388/1888. f 75
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200 Ocale ( !) var
Construitul a 3 bànci
Douâ lac1\le ~i douà verigi, la u~i
Bàtutul ~itei. vàruitul ~colii etc.
Construirea unei sobe cu material nou
Total
Primar, Gh. Ciobànescu 19 .

10
4,5
2,4

15
6,60
122.50

Lei,
Lei,
Lei,
Lei,
Lei,
Lei.

La 13 februarie 1890 în cà nu se rezolvase problema reparatiilor localului
~colii ~i a mohilierului. În acest scop Constantin Nicolescu adresa Revizoratului ~colar
Must:el urmàtoarea cerere:
Învatâtorul ~colii Piscani
Nr. 10/ 1890 febr. 13
Domnule Revizor,
Subsemnatul, cu onoare vin a và ruga sà faceti D-voastrà pa~ii cuviincio~i
càtrc Onor Comitet Permanent spre a trece în buget din oficiu suma necesarà pentru
construirca a 10 bânci, una catedr/L a unui dulap pentru arhiva ~colii, precum ~i pentru
construirea unei latrine (WC) deoarece Consiliul Comunal nu va trece în buget decât
suma de 30 lei pentru repara\ia ~colii, ~i 10 lei pentru cumpararea de càr\i pentru elevii
sàrnci ~i pentru premii.
Ascmenea a mai trecut (în buget) suma de 40 lei pentru lemne de foc, pentru
~coala. dar aceasta ~i pentru primàrie, a~a cà suma este numai pe jumatate.
Và rog a insista cât se poate de mult pentru construirea de bànci, fiindcà eu eu
multà stàruin\à nu mi s-a construit anul acesra decât 4 bànci. La facerea bugetului, dacà
1-am rugat pc primar sà treacà în buget suma trebuincioasà pentru cele mai sus arâtate,
mi-a raspuns ca 11-are de unde tïindcà a marit salariile la funqionarii primàriei.
~ -a acJ:iugat 1<1 salariul p!·imarului, de la 270 la 3S0 lei, la al notarului de la 400
la :>00 le. ca~ierul comunal. care este toi notarul. de la 80 la 120 lei, ajutorul de primar
Lit: la '40 lc1 50 Ici 1i

et~••

11wi Jcp,11·1c. iar ;;coala liir,d pentru ci un fol d.- gogorifl\,

(sperie:oare 1 ) au làsal-o la voia întâmplàrii.
Scrvnoru!ui ~colii i s-a trecut în buget numai 10 lei pe an, in loc de 20 de lei,
cât ern pâna acum. zicâ,id cà-1 plàte~te ~i locuitorii câtunului Piscani.
În càtunu! Piscélni sunl 50 de familii (eu copii la ~coalâ, n. n.) care îi dau câte
SO de bani de familie, prin urmare pe an 25 de lei, ~i eu 10 lei (din bugetul primàriei, n.
n.J lac in total 35 de lei pe an. din care sà se îmbrace, sa mànânce etc.
Dupa cum vedeti, D-le Revizor, ~coaia este eu totul lâsatà la voia soa11ei.
Pe111rc1 un numàr de 50 rle copii (!) nici n-am mai insistai a-i aduce la ~coalà deoarece
nu avcm bl'lnci.
Încà odatà và rog, D-le Revizor, sà binevoiçi a interveni càtre Onor Comitet
Permanent ca la cercetarea bugetului sâ treacà din oticiu suma necesarà pentru
conslruirea.obiectelor aràtate.
·
Învâtàtor C. Nicolescu 20 .

1
'

1\ ~ C liliala :\1~e~.

l'rcti:c1ura Musccl. dosar nr. 19/1887. f. 420.
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Chiar a doua zi ( 14 februarie 1890) dupa pnm1rea cererii lui Nicolescu,
revizorul ~colar al jude\ului Muscel se adreseaza Comitetului Permanent aratând
,,culpabila nepasare a Consiliului Comunal Piscani fatà de ~coala, fa!â de progrcsul
~tiintei de carte în localitate".
,,Este indignator a vedea - arata revizorul ~colar în raport - cum d-lor,
impulsionati de un strâmt ~i josnic egoism, nu cugetà decât a-~i trage profituri
personale din posturile încredin\ate lor spre binele ob~tesc, mârindu-~i propriile
retributii în detrimentul mijloacelor mai mult decât modeste alocate în bugetul comunei
pentru serviciul ~colii" 21 .
Dar interventia energicà a lui Constantin Nicolescu la Revizorat, pentru a arâta
neajunsurile eu care se confruntà in problema localului de ~coalâ ~i a mobilierului, a
atras nemul\umirea organelor comunale care încep s!1-i urma.reascà activitatea
reclamându-1, la rândul !or, organclor superioare ale ~colii.
La 18 ianuarie ~i la 23 februarie 1893, Scoala Piscani este vizata de revizorul
Gheorghe Ionescu care, profund nemultumit de cele constatate, înainteazà M inisterului
Învatamântului urmâtorul raport:
Revizoratul Scolar Muscel
3 martie 1893
Domnule Ministru,
Respectuos va comunic cà anchetându-se (!) cazul d-lui învàta.tor C. Nicolescu
din comuna Piscani, am gâsit la 23 fcbruarie, ora 10,00 absent pe d-1 înva.ta.tor, clasele
în dezordine.
Ascultând elevii am constatai învàtamântul mai tot ~a de înapoiat ca la
inspec\ia ce-i fàcusem la 18 ianuarie a. c. ~i notatà ca ,,nemultumitoare" în procesul
verbal, dupa cum se vcde în alaturata copie. Arhiva ~colii este tinuta. într-un mod
blamabil (!), matricola patata ~i eu multe rosaturi. Unele note nu coincid cu cele din
cataloage.
Cercetànd dupa rlângerea sâtenilor acuzatori (sic) contra d-lui învàtâtor se
confirma in ceca ce prive~te raptul de tulburâtor în comuna, câ îndepline~te sarcini
incompatibile funqiei sale, dupa cum urmeazâ:
- D-1 învatâtor a ocupat funqia de jurat în comunà, ca atare a câutat a-~i atrage
bunàvointa ~i simpatia unui locuitor cu un intelect mârginit, dar cu oarecare pozitiune.
Acest locuitor era în proces eu femeia Despina Ni1a, care câ~t1gase contra bâtrânului o
sentintâ, nr. 53, râmasà definitivâ, investita eu titlul de executor inca din anul 1886.
D-1 învatator, povatuit de interesul sau propriu mai mult ca de justeiea cauzei,
a reformai la 7 februarie a.c. aceasta sentinîâ în calitate de jurat, în deliberare cu un
altul fàra ~tiintà de carte. În urma acestui fapt, batrânul (~erban M. Trocan n. ns.)
adopta la 20 februarie a.c. prin tribunal, de fiu, pe d-1 învaiator, strain de neamul sau, ~i
chiar de localitate, de~i (bâtrânul, n. ns) mai avea un frate împovàrat de familie ~i lipsit

'" A. N. C. liliala Arge~, Prefec1u1a Muscel, dosar m. 20/1890, f. 30. in anul 1890 era primar Protir

Boncescu, ajutor de primar Gheorghe Mogoasa, notar Nicolae Diaconescu, conf Registrului de stare civila
pe aces! an.
" A. N. C. tïliala Arge~. Prefectura 'vlusccl, dosar nr 20/1890, f 31.
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de mi_jloace de Irai. Faptul acesta, evident, i-a instràinat simpatia ce cucerise în trecut.
Adaug. <.:a, dcaltfel, nu-i lipse~te cuno~tintele ~i aptitudinea pedagogicâ.
Fa!1'1 de celc arMate gâsesc necesar pentru onoarea ~i demnitatea corpului
dida<.:li<.:. a se ccnzura.
Rcvizor. Gh. Ionescu22_
Raportul revizoratului ~colar càtre mm1ster, precum ~i consecintele ce au
accstuia, au avut darul de a-1 trezi la realitate pe învâtàtorul Constantin
Nicolescu.
Stabilil in Piscani în urma adoptiei facute de Serban M. Trocan la 20 februarie
1893. Nicolescu incearcâ o apropiere, atât fatà de noii sài consàteni, cât ~i fatà de
organcle locale, care îl vor sprijini atât la mobilizarea elevilor cât ~i la remedierea unor
neajunsuri rrivind localul ~colii ~i mobilierul. Cu sprijinul Consiliului comunal reu~e~te
sa rnnvingà lorurile superioare ale ~colii despre necesitatea construirii unui nou local
pcnlru ~coala, ceea ce se ~i rezolvà in anul 1897, când se construie~te in centrul
comunei local nou pentru ~coalà ~i pentru primârie 21 .
Pentru eforturile depuse este recompensat cu suma de 180 lei.
În perioada de la încadrarea lui C. Nicolescu, ca învâtàtor suplinitor (1 nov.
1887) ~i pâna în anul 1906, evolutia Scolii Piscani ne este cunoscutà din chestionarul
lansal Je Rcvizoratul Muscel in anul 1905, completat de acesta. dupa cum urmeazà: 24
1. În aceasla comunà ~coala a fost infiintata pentru prima datà în anul 1839.
2. Numàrul elevilor pânà la anul (~colar) 1887-1888 nu se poate ~ti întrucât
arhiva ~wlii nu exista nici matricola, nici catalog.
J. De la anul 1887, numàrul copiilor (care frecventeazà) este:
in ,111ul 1887-88
... 48,
in anul 1894 ... 71,
în anul 1900
79.
Înanul 188 1)
. . . 40,
înanull895
... 75,
înanul 1901
75,
74,
În anul 1890
... 48,
în anul 1896 ... 65,
în anul 1902
În a nul 1891
... 65.
în anul 1897 ... 68,
în anul 1903
... 105,
Înanul1892
.. 53,
înanul1898
... 75,
înanul1904
93,
În :inul 1 )ltl,
()()
în :m11I I R9Q
RO.
în ;mul l 90'i
98.
urnrnt

4. 1)upa recensftmântul numârului copiilor de vârstâ ~colarà este:

in
În
i11
În
În

a11ul
,111ul
anul
anul
a11ul

1891
189:?
1893
1894
1895

146.
143,
150.
152,
149,

în
in
in
în
în

anul
anul
anul
anul
anul

1896
1897
1898
1899
1900

157,
153,
153,
145,
136,

in anul
în anul
in anul
in anul
în anul

1901
1902
1903
1904
1905

143.
i49,
143,
... 141,
... 135.

5. Personalul didaclic de la 1839 ~i pânà în prezent, este:
De la 1839 ~i pân~ la 1860 a fost dascalul bisericii Oin Papa (Constantin
Vasilcscu 11.11.) 1".
N (' (M 1. I' l dosar nr. 34/1892, r 25.
'' I'•: lnu,J ~uilii vcrh1 conslruittl in élllul 19)0
:! J\
i,

lïornu raspunsului la chcstionar. original. gi\sit in podul ~colii vechi d111 Piscani la I august

1979.

'' l onstant111 Vasikscu a lost învn1a1or la ~coala din Negreni in rerioada 1842-1847 ~i 1858-1862.
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De la 1860 la 1875 ~coala a avut ca învlltlltor pe Gheorghe Toroncea, cu cursul
primar de pe vremuri.
De la 1875 la 1880 ~coala a fost desfiintatà (!).
De la 1880 la 1886 a fos t învàtàtor Ion Olteanu, absolvent a patru clase
seminariale.
De la 1886 pâna la 1 noiembrie 1887 a fost preotul Constantin Predescu.
De la l nov. 1887 ~i pâna în prezent (1905) functioneazà subsemnatul,
absolvent al Scolii Normale a Societàtii Bucure~ti.
6. Data construirii localului de ~coalà e anul 1897-1898. Localul a fost
construit din fondurile comunei ~i eu listà de subscriptie.
7. Clâdirea ~colii e dupà cum urmeazà: sala de clasà are 9,20 m lungime, 5,40
m làtime ~i 2 m înàltime , ceea ce dà 144 m3 Cancelaria are 2,67 m lungime, 2,20 m
làtime, ~i 2 m înàltime.
8. În toi timpul cât a func\ionat ~coala a fost pe seama statului (evident, dupa
1865, n. ns.)
2
9. Scoala are o mica gràdinitâ spre râsârit (924 m ) pe care se cultivà
zarzavaturi, din fiecare specie câte ceva, spre a servi ca mode! ~colarilor.
l O. Anual comuna a cheltuit cu ~coala dupll cum urmeazll:
În anul 1894
.. 45 lei,
în anul 1900
... 120 lei,
În anul 1895
45 lei,
în anul 190 l
... 184 lei,
În anul 1896 ... 120 lei,
în anul 1902
. . . 45 lei,
În anul l 897 ... 224 lei,
în anul 1903
... 195 lei,
În anul 1898 ... 240 lei,
în anul 1904
... 192 lei,
În anul 1899
.. 189 lei,
în anul 1905
... 229 lei.
11. Scoala poartll denumirea de ,,Scoala Primarll Ruralà".
12. Pânà la orariul tip, n-am gâsit în arhiva ~colii niciunul.
13. Mai demult, de la 1880 încoace, ne-am servit de ,,Citirile învàtlltorilor

asociati, Gramaticile de Manoliu, Stoicescu ~i Sarajan, Aritmeticile de Mihàilescu,
Crapeleanu ~i Mirescu, Istoria Românilor de Tocilescu, Florentiu ~i Secllreanu".
14. Biblioteca ~colii este înfiint:atà în anul 1890 ~i are 52 de volume.
26
15. Bànci populare nu avem în cornunl1 .
Evenimentele anului 1907. legate de marea ràscoalà a tàranilor, i-a adus
învàtâtorului C. N icolescu suspendarea din învàti'lmânt pentru aproape 4 ani.
Oin raportul adresat Ministerului de Interne de càtre prefectul judetului
Muscel, Tiberiu Cocàneanu, re\inem urmàtoarele date în legllturà eu învlltàtorul C.
Nicolescu:
,,R:âspunzând ordinului D-v nr. 20. 413 curent, am onoare a và relata cà încà
din prima zi a sosirii mele în acest judet (12 martie 1907, n. ns.) mi s-a semnalat
oarecare începuturi de tulburllri care ar fi putut da na~tere la ràscoale tàrâne~ti.
Oin arestarile fticute în primul moment ~i din cercetàrile fticute de parchetul
Muscel s-a putut dovedi ci:'I în aceste tulburi:'lri erau amestecat:i:
u, Banca populara Râul Doamnei din Piscani a fost întiintata in anul 1907
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- înva\àtorul C. \licolescu din comuna Piscani,
- învO.tàtorul Ion Petrescu din comuna Tigàne~ti, (ultimul) fiind gàsit în gara
l.eordeni îndcmnând pe soldatii rezervi~ti la rebeliune. Amândoi ace~ti învâtatori, care
dealtlèl, au ~i rcle purtàri în societate, au fost depu~i (arestati, n. n.) iar Tribunalul
Muscel le-a confirmai mandatele de depunere ...
În urma instruqiei fàcute înv. C. Nicolescu a fost pus în libertate pe cautiune,
27
im înv. Ion Petrescu se aflà încà depus în arestul preventiv a~teptând judecata sa" .
Prefect, Maior Tiberiu Cocàneanu.
La 27 mai 1907. revizorul ~colar al judetului Muscel, C. Tudosiu, raporta ~i el
Ministerului Cultelor ~i lnstruqiunii despre situaçia învà\àtorilor din judet implicati în
evenimcntele ràscoalelor tàràne~ti:
., ... A mai fost detinut la politie - cit1im din rapo1t - înv. C. Nicolescu din
Piscani pe baza raportului primarului 28 acestei comune ~i a unor informatii detinute de
d-1 prcfèct.
În urmà el a fost arestat, nu ca instigator, càci n-a ie~it aceasta din instruqie, ci
pentru abuz de încredere. însu~ire de bani publici destinati încàlzitului ~colii ~i pentru
cumpàrnrea de càrti pentru elevii sàraci ... " 29 .
În urma accstui raport, ~i ca urmare a interventiei directe a lui Ion 1. C.
Bràtianu (mrnistrul de interne) càtre Spiru Haret, ministrul lnstruqiunii, înv, C.
Nicolescu a fost scos din invàtàmânt timp de 4 ani, pânâ la I aprilie 1911, timp în care
a fost înlocuit eu :'Jicolae Târlescu 30 .
Rt:ùncadrarea în învàtàmânt a lui C. Nicolescu, în 1911, a coincis eu
înliin\area celui de al doilea post de invàtàtor. Nicolae Târlescu ràmânând în continuare
diriginte al ~colii Piscani pânà la I octombrie 1914, când a fost transrerat la ~coala din
satul natal, Co~c~ti-Arger".
De remarcat faptul cà în anul ~colar 1913.'1914 (început din motive bugetare
abi" la 2." octombric 1913) cànd au funqionat. în paralel, ambii învàtâtori, :;;coala a
rost rrecventata de i 42 cle elevi, din cei 181 de copii de vârsta ~colarà, la sfâr~itul
n11ului Jiind ,1b,:olvc11!i JJ de copii din ambele sate Piscani-Negreni 32 .

În timou! ocup:;i\ici gcrrn;:ine (1916-1918) localul 7colii a fost ocupat de osta~ii
Cornandaturii Zonale de Etapà, cursurile au fost întrerupte o lungà perioadà de timp,
redcschidcrea olicialà a ~colii având loc. crede. dupa 20 noiembrie 1918.
La 2 decembrie 1918, locuitorii din Piscani puternic influen\ati de ecoul Marii
Adunari de la Alba lulia. au organizat la ~coala o mare serbare popularà la care :;;i-au
mandestat adeziunea pentru unirea Transilvaniei eu patria mamà 3 '.
'' 'Vlthai Rolle, - Dorn111e111elf rascaaler dm /907. Bucure~tt. 1948. p 420
·, 1-.ra pnmar al ctn1unei l'iscant, Ghcorghe U12l'11escu
,,, 1\. \J C (1\11 !') Josar m 825/1907, r 3--1.
'" S,· spunc cü la Lrccerea pr in gara Cluccreasa a trcnu:ui spccial in care cllll'll1m:au lon 1. C Bratianu,
1ni111slrnl de 1111c111c. ~, TibrnuCocanea11u. prclcctul de Musccl, inv. C l\icolcscu insu!il de dl{iva acoli\i ai
,ni i-mr huidun p.: .icc~tr;r. lnformarc de la l\icolae Gh S Voinea ~i '-Jicula Gh. 1. Voinea, uctogenari in anul
l 1)8(1

'· llulc1i11ul nlicral al M. C I I' nr. 1.1 1915, p 508.
,: i\ 1\/. C liliala /\rgc~. l'rclcc1ura Musccl. dosar nr 51/1914, r. 26.
" ( ihcmghc l)c:Konu ~, colaboraton - Home nie drn is/orw luptei maselor populare pe /erilonul j11de/11/r11
,1,·gq. l'11c~1i. llJ73, p. 121
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Odata eu reluarea cum1rilor. cu începere deci, a noului an ~colar 1918/ 1919. în
postul Il al ~colii Pi'.>cani a lost încadrat înv!WHorul Ion Manolescu , proaspat absolvent
al ~colii Normale din Câmpulung.
La începutul anului 1919 ~coa la a fost vizitatâ de istoricul ~i folcloristul C.
Ràdulescu-Codin, revizor 5colar. care a ramas placut impresionat de istoria acestor
locuri , ,.eu amintirea unui schil de calugarite - Schitul Piscule~ti - ~i multe acte vechi,
printre care ~i patru documente scrise pe piele de iepure, gasite la familia locuitorului
Tudor Piscanu .._.«3 4 .
Cu prilejul acestei vizite la Piscani, înv. C.
Nicolescu i-a prezentat revizorului C. Ràdulesc u-Codin
un ra port se ris în care ara ta stricàciuni le ce au fos
cauzate localului ~colii în timpul ocupa\iei gennane :
distrugerea pardoselilor, a dulapurilor, a mobilierului ,
precum ~i a arhivei ~colii.
La 9 februarie 1919, revizoratul ~colar Mu sce l
înainta prefecturii raportul în cauzà cu rugàmintea de a
fi satisfàcut35 .
Ca urmare a cre~terii numarului de elevi ~i
eleve. a crc~terii gradului de culturl:\ pe plan local. dupa
1920 Ministerul lnstruqiunii aproba înfiintarea a înca
un post de învàtàtor pentru ~coala Piscan i, numarul
cadrclor didactice fi ind în 1922 de trei : Constantin
N1colescu, Ion Manolcscu ~i Chirachita Chitu . La 17
decembrie 1923, înv. Ion Manolescu dirigintele ~co li i
adresa prefecturii Muscel urmàtoarele:
Înv. C Nicolescu

Cu respect và aduc la cuno~tin(à cà pe luna expiraU\ nu a abscmat nici un
învà\âtor de la cursuri fàra concediu. Nu se poate face control la postul D-lui înv . C.
Nicolescu fiindcà d-sa funqion ea15 intr-un local închiriat la d1stantà de I km . depa11e
de ~coala primara .
Diriginte, Ion Manolescu 36 .
Î n anul 1925 , la ~coala Pisca ni funqionau toi trei cadre didactice : Ion
Manolescu dirigintcle ~colii. Chiraclii\a Chitu ~i Elena Ciolpan, fiica lui Co nstantin
N icolescu 37 .
La 7 februarie I 927. înv. Ion Manolescu adresa prefecturi i Muscel un ra port în
care arâta câ ) $coala Piscani se gàse~te într-o stare cu totul deplorabila . Tavanul
claselor a început sâ se prâbu~eascà punând în pericol siguran\a elevilor ~i a
învàtatorilor ... ". roaga respectuos .:onducerea judeçului sa aprobe o sumâ de bani din
"C. Rlldulescu-Codin. - Musce/11/ nosrru, ' 922 . p 48.
H A. N. C tiliala Arge~. Prekcturn Mu,cel do,a1 nr 5/19 190, f 19
"' Ibidem. dosar nr. 1811924 , r 17
17
Î11va1Atorul Constan un N1colcscu, ong1mr d111 .lu pi\ne~ll-Arge~. a decedm la I aprilie 1924 in v,lr;1n de 52
de ani
https://biblioteca-digitala.ro

TEODOR DINA

fondu! despàgubirilor de ràzboi, pentru a se putea începe o reparatie a localului de
1
5coali'.\ M.
Un an mai târziu, la 31 decembrie 1928, acela!;ii Ion Manolescu, dirigintele
~colii Pi~cani, raporta Prefecturii Muscel cà ,,actualul local pentru ~coalà este nehigieni,
i111propriu ~i neâncàpâtor pentru populatia ~colarâ ~i e supus prâbu~irii. Unnând ca în
pnmi'.\vara anului 1929 a se începe construqia unui nou local pentru ~coala, în care scop
s-a ~i confcqionat 50.000 bue. câràmidâ, s-a cerut lemnària necesarà !;ii s-a contractai
39
un împrumul de la Casa Scoalelor în sumà de 30.000 lei" .
Noul local pentru ~coalà, pentru realizarea câruia învàtàtorul ~on Manolescu a
!~cul auevàratc sacrificii (cum rezulta din dosarul lucràrii) a fost construit în anul 1930,
avâ11J douà sàli de clasà ~i cancelarie, a fost inaugurat la 15 septembrie acela~i an odatà
eu începeren 11oului an ~colar 1930/1931.
Denrn de remarcat este faptul câ imediat dupa încheierea lucràrilor la noul
local d1: 5coalà Je la Piscani, s-au fàcut demersurile necesare pentru construirea unui
local pcntru ~coalà în satul Negreni, (în acest sat ~coal fiind desfiintatà încà din anul
1865) local carc a fost construit (pe un teren donat de permanenta. Grigore P. Olteanu)
40
~i dat în folosin(i'I în anul 1935 .
Dupà transferul înv. Ion Manolescu la ~coala dinNegreni ( 1935), la ~coala din
Piscani au functionat învàtàtorii: Aurel Dogàrescu, Ion Enescu, Aurelia ~i Dumitru
\,tareescu, ultirnii doi învà\âtori, soçii Mateescu, fiind transferati de la ~coala Negreni la
cea de la Piscani în anul 1940, când se încheie ~i acest modest studiu, unnând ca întrun viitor studiu sà abordam ~i cea de a treia etapà a evolu\iei ~colii, din anul 1940 ~i
pâ11[1 in zikk noastre.

'' ,\ "\ ( lilial:i i\rgc~. l'rcli.:clura \1uscel. dusar nr 104/1927. 1 21
'' .'\ '.'./ l lihalil ,\rge~. l'rckctura Musccl. dosar nr 143/1927. i' 12
'" l',.,-:rnlul dcll,d1it de redus al pupulat1e1 ~cularc din ucest sat a 11\cut ca ~coala Negreni sll lie inchis[1 in
anul 2000. cln11 d,1sclor 1-IV fiind lranslcrafi la ~coala din Piscani. Pentru prima clapa de J'unctionarc a
~c11l11 din 1'1,c,1111. de la inlii111arca sa in anul 1839 ~i pânâ in m1ul 1865, vezr Teodor Dina - Scolile din satele
l'1sc,111i ~1 Ncgrc111. ,1udq11I i\rgc~ inlre anii 1839-1865, in Argessis X, Sludti ~1 co111u111cari, Pite~li, 2001. p
2(,9-281
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SI

SEVASTIAN TL:DOR

0

În ultimele decenii al secolului XIX-lea s-au adoptat mai multe lcgi ~colan:.
învatamântul fiind pus pe baze moderne, în concordan\à cu cerintele epocii, în general,
-~i cu nevoile societàtii române~li, în particular.
Dezvoltarea învâtàmântului primar a dus la cre~terea numarului ~tiutorilor de
carte, de la 22%, în anul 1889, la 39,4% în anul 1909. Învatàmântul secundar s-a
dezvoltat ~i el în aceasta perioada, astfel câ în anul 1909, în România exislau: 19 licee
~i 24 gimnazii de baieti, 9 ~coli secundare de gradul I ~i 2 de gradul al 11-lea pentru
fete, 10 ~coli normale pentru baie\i, douâ pentru fete, 5 seminarii teologice. 2 liœt:
militare, 2 ~coli superioare de meserii ~i mai multe ~coli profesionale ~ide mcserii.
Legile de la sfâr~itul secolului al XIX-lea ~i contributia lor la dezvoltarca
învi'i(àmântului primar. Spre sfâr~itul secolului al XIX-lea a devenit o necesitatc
înlocuirea legii din 1864, deoarece multe articole fusesera schimbate iar cele ramasc
erau în urmà în raport cu situa\ia social-economicà, cu nevoile ~i eu aspira\iilc
societâçii.
Legea pentru organizarea administratiei ~colare ( 1892) a consfin\it desliin\area
Consiliului general al instruqiei; ~colile primare se împaqeau în 1rei categorii: de
câtun, inferioare ~i superioare. Scoala primara inferioarâ constituia tipul ~colii rurale ~i
era organizatll în fiecare comunâ. Aceasta avea patru clase, cu un singur inva\ator.
~coala primarâ superioarà se înfiin\a în comunele cu peste 80 de elevi. având întrc 2-4
invâ\âtori (art. 27). Dar se agrava sciziunea între ~coala primara urbanâ ~i cea ruralâ,
deoarece în ~coala rurala se pn:dau cuno~tintele cursului inferior ~i mediu, adica 2/3 din
programa ~colii superioare (art. 23). Scoala primara superioarâ se întiin\a în comunele
cu peste 80 de elevi, având, fiecare. intre 2-4 învàtàtori 1, se folosea aceea~i programa ca
la ~colile urbane, dar era împâr(ita pe cinci clase, fatâ de cele de la ora~c care aveau
numai patru clase.
Totu~i, a~a cum am amintit, Legea era discriminatorie, \inând departe o mare
parte a copiilor de sateni. AstfeL în anul 1893, din cei 547.263 de copii de vârstâ
~colarà din mediul rural urmau la ~coalà 93.332, func\ionând 3210 ~coli, clar nunrni 90

· D,rcqia .ludc1ca11â pcntru Cuhur~, Culte ~i i'atrimoniu Cultural Na1ional Argc~.
1
Erau: un învlllàtor la un m1111l\1 pânà la 80 de elevi, doi invâ!âlori la 81-140 clcv1. Ire, învâlâtnri la 141-200
clcvi ~' palru învll!llLOri la 200 elev1~11rn1ru învà\Mori la 201-260 clèv1, la ~colilc prinrnrc rurale (art 27)
https://biblioteca-digitala.ro

SEV ASTI AN TUDOR

578

avea peste 80 de elevi2. În anul ~colar 1893/ l 894, în judetul Arge~, erau 149 de ~coli,
clin care· 2 de dllun. 145 ~coli cu înviWitor ~i 2 cu 2 învatatori3. ceea ce confirma
atinna!ia cà ~c.:oli primare superioare erau foarte putine la sate. Cadrele didactice erau,
pe bunâ dreptatc, ncmul1umite pentru legea care a adus ,,dezorganizarea învàtàmântului
primar"". Pemru completarea instructiei primare rurale se înfiintau ~coli complementare
~i cursuri de repeliçie. Si ~colile rurale erau împàfîite în douà categorii: pentru
inva!alori ~i penlru institutori.
Constantin Dobrescu-Arge~ a sustinut în Adunarea deputatilor, la 4 martie
1893 sâ lie .,o singurà ~coalà nonna111" , ,,un singur soi de învafâtor", egal la numl\r
atâl la sat cât ~i la ora~, cu o remuneraçie potrivit muncii lor 5 .
Totu~i. legea, cu toate lipsurile ei a înlâturat unele deticiente ale celei din
1864, càutând sà dezvolte un învàtllmânt practic, prin înfiintarea atelierelor ~colare ~i a
practicii agricole, prin mai buna organizare a instruqiei primare.
Lcgca învafamântului primar ~i normal din 1896. Aceastà lege, pregàtit4
de Petru Poni, ministrul instructiunii publice ~i a cultelor, a marcat un pas importa
pentru dezvollarea învà!àmântului românesc. Se revenea la organizarea învatamântul
primar înlr-un singur fel de ~coalâ, cu acela~i volum de cuno~tinte la ora~e ~i sale, ca
în satclc care aveau cel putin 40 de copii de vàrsta ~colara (art. 20), cu durata ~colarà d
5 ani la sale ~i 4 ani la ora~e. În cursurile normale, copiii care nu avea 14 ani împlini
erau obliga\i sii mai urmeze înca 2 ani cursurile complementare, câte 2 ore sâptàmâna '
avünd o f'rervcn\à obligalorie. S-a prevàzut ~i înfiintarea cursurilor pentru adul\i ~i ·
gr:idini\elor de copii.
t
Cadn.:le tlidactice, în timpul discutàrii proiectului de d'i.tre camerele legislati1·î
au làcut
numcroase propuneri, printre care: màrirea salariilor, unificarea ~col
1101111ale, conslruirea localurilor de câtre slat etc. Printre semnatarii memoriùl
învè'l\aturilor din întreaga tarà au fost ~i învàtàtorii arge~eni: Gh. Prichindel,
·
Mo\oescu, B. f-'olescu, 1. Albescu, P Pelrescu. P. Râdulescu. C. Cuprian,
Diaconcsrn''
:-:
C. Dûbrescu-Arge~ a cerut sà se acorde o mai mare atentie laturii educative
111~11 uqi,.;i ~i ,._,,;;~le, i, 11u111ii.-ului invlitlitorilo,·. ,,c., fol de reformli P<lf' areast;i, care
faceti Dumncavoastrà, fàra a cheltui o centimà mai mult? ... Pentru ce n-am chelt
atâlca suie de milioane cu ~coala popularà cât cheltuim cu armata?", se întreba
pemru cè'l ,,un am luminat e mai mult decât un soldat. este Lill cetatean, este un patri
este lin luptator, un apàrator convins al patriei ~i al progresului";.
Legca, aplicalà de la I septembrie I 896, a fixat cadrul institutional
invè'lt:lméÎnlului primar pâna dupa primul ràzboi mondial. La aceastà lege a conlribuit
Spiru Haret. carc a preluat din legislatia anterioara ce a fost bun, în opera
resim\indu-sc influen\a ideilor marelui pedagog Pestalozzi.
• 1 rcdcrr,· Dame. /lece11s{1111ânl11I cop11ior ,n vcirsta de ~-coa/{J la comunele rura/1: Nuporl prezen
:vtCII' ll11c11r1:~1i. 1895
. //>1d<!III
' Me111on11I Suci<!l<Ï/1i ( 'cJ1p11/w D1dcc/1c din /ap. as11pra protec/11/111 de foge pen/ru invii/amânwl pr1m
/ll'<'=e111u1 de /) M1111.11r11 7àkl' lonesc11. la~i, 1893, p. 8
' l!,-=hutenlo! ,-ldunam /)1:p111c1/iiur. 1892-1893, p. 694
/_!"1111111/111

•· .. ~coala poporului". 1. 6 ianuane 1896. p. 130-131
' /Je:/,,11enlc Adw,ari, Oeputa/ilor. 1895-1896. p. 794.
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De altfel, Legea lui Poni din 1896 a primit moditicàrile de rigoare ale lui
Spiru Haret în anii 1901, 1908 ~i 1909, râmânând în vigoare pânà in anul 1924.
Haretismul. Pentru a înçelege ~i observa mult mai clar detvoltan.:a
invâtamântului în perioada de care ne ocupàm, se cuvine sà anal izàm aces! fcnomen
haretismul, pe care marele pedagog ~i om de ~tiin\a, reformator al învà\àmântului
românesc Spiru Haret 1-a creat. El a preconizat ridicarea în primul rànd a nivclului
intelectual ~i de culturà al claselor de jos, prin ~coalâ, rolul instruqici ~i al educa\ici
fiind hotârâtor asupra întregului popor, asupra tuturor claselor sociale. ,,Sistemul ~colar
al unei tari sâ fie oglinda fidelâ a trebuintelor, aspiratiilor, caracterului na\ional al
poporului care o locuie~te", sustinea el. Haret a preconizat, ca legisla\ia ~colarà sa
contribuie la realizarea unui învâ(àmânt unitar, armonios, de la cel primar pânà la cel
universal 8 .
Lege.:1 înva(àmântului secLJndar ~i superior din 1898 înlocuia invà\àmântul
;;lasicisl, teoretic, care nu tinca seama de nevoile concrete ale tàrii pc teren cconomic ~i
;;ultural. cu un învà(àmânt în care ~tiintele trebuiau sà joace un roi foane important
Haret a împât1it ~coala secundarâ în trei seqii: realà, clasicà ~i moderna (trifurcarea).
De asemenea, a înlocuit b.:1calaureatul cu concursul de absolvire (introdus dupa 1925),
~ introdus concursul de admitere în clasa I gimnazialà, s-a preocupat de pregàlire.:1
~colarà a fetelor, a introdus pentru prima oarà în învâtamântul românesc, programele
rnalitice ~i a reunit o comisie pentru elaborarea programelor ~colare.
L egea din anul 1898 a însemnat un pas înainte pe calea dezvoltarii
inva\àmântului mediu ~i superior din tara noastra (a durat pâna în anul 1928). Lcgca
invaçamântului profesional clin anul 1899 a urmàrit înfiin\area cât mai 11111ltor ~coli
11qtc~ugare~ti elementare în mediul rural. Învàtàmântul profrsional se împâr\ea in
)atru ramuri: învà\àmântul agricol, silvic. de meserii ~i comercial.
Lc:gea penlru organiz.area Ministc:rului Învatàmântuiui din anul 1910, a
11odificat structura acestuia, 11\cându-l mai tlexibil ~i mai creativ iar Legca asupra
:nvaiamântului secundar ~i superior din I 9 J2 a creat cadrul ~i organizan:a instilu\ii lor
rnexe de pe lângà facuhliti. Seminariile pcdagogice care prcgàteau personalul didactic
;unt declarate institute universitare de experimentare pedagogicâ.
În afara acestor legi, Spiru Haret. a fost creatorul Comisiei Na\ionalc a
Vlonumentelor lstorice ( 1898). a Muzeului Pedagogic ( 1910) ~i a pus în ccntrul
·111regii sale actività\i cadrele didactice, organizând cursuri pentru adul\i. ~czâtori,
;amine culturale, conferintc practice, càmine culturale. biblioteci populare, publica\ii
)entru sàteni; a mai contribuil la legea pentru meserii ( 1901 ), la legea învl'.l\amântului
Jrivat ( 1904 ), legea învà\àmântului profesional pentru fete ( 191 1) etc.
În reformele ~i ideile sale a promovat cultura nationalà, legarea ~colii de via\à,
je practicà, ceea ce se va resim\i ~i în dezvoltarea învàtàrnântului românesc, deci ~i în
\rgq ~i Muscel, mai ales dupà anul 1898, rcu~ind ca în anul 1909 din 6,7 milioane de
·omâni, sà ~lie cane aproape 2 milioane (adicà 40%)9.
A intuit raportul dintre ~coalà ~i societate, succesul evolutiv al acestuia. legând
;coala de via\â, de practica, pentru a se intcgra dezvoltàrii economice. social-politice a
ârii. progresului ~tiin\ific ~i tehnic.
Lugcn Orh1dan .. Sµ1n1 /lare/, re.fonuator al i11vii/amànt11l111 ro111à11esc. 8ucu1c~li. 1994.

!h,dem
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A tixat cadrul legal al funqionârii ~i dezvoltârii învâtàmântului modern
românesc, cu toate greutâtile materiale. A creat un nou tip de dascàl cu o înaltà
pregMire profesionalà care sâ poatà lupta cu pasiune, eu dragoste, pentru ridicarea
culturalà ~i malerialà a poporului, redându-i acestuia demnitatea. În aceasta constà
marc parte din ceea ce s-a numit pe bunà dreptate haretism.
Învi'l!àmântul public primar. În anul ~colar 1896/ l 897 erau în judetul Arge~
158 ~coli prinrnre rurale. 182 sali de clasâ, in care încàpeau 34,68% din copiii de vârstà
~colara, iar peste un an erau 163 localuri ~colare, dintre care 76 bune. 46 mediocre ~i 41
rt:le. Siluatia era precarà. cele mai multe ~coli erau ,,o dârâmâturâ, in care de abia încap
câ\iva coeila~i". scria ,,Scoala ruralâ" la 1 iulie 1898.
lnvatiimântul privat la sfâr~itul secolului al XIX-lea. Scolile private au
funqional clupà Legea din 1864 ~i Regulamentul din 1885, îmbunâtâtit prin
Regulamentul penlru ~colile private din 1896, prin care ~colile private erau puse sub
autorilatca ~i controlul statului. Cele mai multe ~coli apartineau comunitâtilor etnice
(evrei. germani. maghiari), dar pregâtirea elevilor nu era ,,pe deplin satislkâtoare".
/\st lei. în anu 1 ~colar 1895/1896, din cei 25 de elevi înscri~i în clasa a Ill-a a Scolii
romano-catolice, nu mai ~ase au promovat 10 , iar in anul urmàtor din cei 22 de elevi nu a
11
prornovat ni<.:i unul , în timp ce la Scoala Evanghelicà, din 42 de elevi care au
frecvi;:ntat ~coala, numai 6 au reu~it sâ treacâ examenul de sfâr~it de an 12.
Scoala condusâ de AL. Teodosiade, înfiin\atâ în anul 1880, la Pite~ti, numai
pentru bâieti a reu~it sâ se apropie, atât prin programa ~colarâ cât ~i prin procesul
instructiv educativ de ~colile de stat. Astfel, la examenele de sfâ~it de an, care se
sustincau în fa\a unor comisii formate din institutori ai ~colilor publice, toti elevii au.
rcu~il 11 .
,
•
1
lnst1tutul de fete condus de Teodora Gheorghiu, din Pite~ti î~i continuai
act ivitatt:a eu n:zulta1e bunc, având un numàr mare de tete, de~i taxe le erau ridicate. În i
1
c1<.:<.:ilslii pri,., in\à procenl_ul reu~ilelor la examene era destul de ridica1 •. A ici se afla ~i oj
gràd111q:i de cop11 unde 1ncepând eu anul ~colar 189711898 se atlau 4 baie{i ~i 14 fete 15 ..
lnslitutul de l°ete condus de pochia Tomescu, din Pite~ti, a început saj
Jimqiorw.:1e clin ,111111 ~c-nl:-1r IHQ'i/lRC)6 ln a1111I ~col,1r 1897/1898 frecventau ~coala 7'
ekvi 5i ,6 de cleve. ~coala devenind mixtà 16 .
Au mai funqionat ~i alte ~coli private, dar pe o perioada scurtâ. În ora~ul
Curtca de Arge~ erau câ!iva elevi pregàtiti în familie ~i chiar în comunele rurale erau
pregà!iti elevi in familie. Asttel, ïn anul ~colar 1896/1897 erau pregàti!i în acest Fel 350
de copii (301 bàie\i ~i 49 de tete)l7 ~colile private din accastà perioadà au fost mai
bine organizatc ~i mai controlate. Dacà în anul 1881 erau in Pite~ti 6 ~coli primar

0

i\rluvclc Na1wnalc Bucurc~l1. fond M.C.I.P .. dos. 335/ 1896. f 252.
S1,11,.,11rn i11vû/â111ân111/11i pnvul, 1897-1898, p 35.
1
' lb,dem
'' St{l/1.111u1 i11vû/i,111ânt11/111 µn1•a1. 1897-1898. p. 33
;, lhu/<'111. 1891-1892. p. 2: 1896-1897, p. 23-36.
"lhtd<'11t. IK97-189X. p. 27. J!J
''' /h1d~11t. 1!196-1897. p 36: 1897-11198. p. 27.39
"lludc111 1896-1897. p 4K(H81
'
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private cu 25 cadre didactice ~i 210 devi, în anul 1897 funqionau 7 ~coli privatc eu
265 elevi 18_
Învâtamântul serundar privat cunoa~te o dezvoltare rapidâ. Astfol. în ora~ul
Pite~ti funqionau: lnstitutul de fete Teodora Gheorghiu (Popescu) atlat pe strada
Oratianu nr. 63, cu grâdinitâ. ~coalâ primarà ~i secundarâ. Daca în anul ~colar
19
1896/ 1897 frecventau cursurile 16 elevi din care au promovat 11 , în anul ~colar
20
1897/ 1898, numàrul elevilor a crescut la 31 , din care au promovat doar 12 .
Institutul de tète Dochia Tomescu se afla lot pe strada Brâtianu. funqionând
din anul ~colar 1895/1896, având 26 de eleve la început, toate promovate~ 1, iar in anul
189711898, 36 de eleve. dintre care au promovat 2622_
lnstitutul de baieti .. A lexandru Teodosiade, atlat pe strada Bucure~ti la nr. 1O.
având în a.nul ~colar I896/ l 897 14 elevi, toti promovati23. iar în anul urmàtor 1 1 elevi
toti promovati 24 • ceea ce denotâ seriozitatea procesului de învatâmânt.
Totu~i. ~colile private secundare erau frecventate de putini elevi din cauza
taxelor ridicate.
În Câmpulung-Muscel au funqionat ~coti .organizate de dascâli particulari.
cum au fost ~colite de fete conduse de Marita Cataneasca, respectiv de preotul N.
Diaconescu. În acest ora~, funqiona la sfâr~itul secolului al XIX-lea ~i o ~coala cdlolicâ
condusâ de parohul Francise Sirucek, având-o ca maestru de lucru pe Giulia
Morandino. care fuscse numitâ aici în noiembrie 1897.
Învàfàmântul secundar public. Gimnaziul din Pite~ti a ramas cea mai
importantli institutie de învàtamànt din _judetul Arge~. Dupa 1892, s-au tuai mâsuri
pentru construire unui nou local, primaria promitând un teren 25 . Din anul 1894, s-a
întiintat ~i clasa a Y-a, fàcându-se un pas important spre liceu. Dupà discutii
îndelungate, la 5 octombrie 185 7, în prezenta ministrului instructiunii publice Spiru
1Harct s-a pus pic1tra de temcliea cladirii liceului pite~tean. iar la 26 octombrie 1899 s-a
inaugural, având cea mai mare cladire din ora~ 26
Numl\rul cadrclor didaclice a crescut simtitor. dacâ în anul 1893/1894 erau 12
7
profcson. dintre care 9 licen!i<1!i. in 1897/ 1898, din 19 profesori, 15 erau licen\ia!il .
Daca în anul 1894 se aproba întiin\area clasei a V-a, în anul ~colar 1896/1897. liceul
functiona eu toate clasele. Liceul pite?tean a primit numele lui Ion C. Bratianu. in anul
1898 28 .

În scurt timp s-a marit numàrul de elevi, a_jungând în anul 1896/1897 la 443 2'\
ace!;,tia provenind majoritatea din judetele Arge~ ~i Muscel: 74 din Pite!;,ti, 30 din
comunele jude\ului Arge~. 27 din judetul Muscel. 11 din Olt, 1 din _judetul Vâlcea, 2
'"lh1de111
,,, lb1de111. 1896-1987. p 48
!'" Ibidem. 1897-1898. r 52
i' lbicle111, 1896-1897. p 48.
1:: !hulem. 1897-1898, p 52.
· Ibidem 1896-1897. p. 47
lbulem 1897-1898. p. 51.
1
Arhivcle Na1ionale filiala Arge~. fon<.l Primllria Pite~ti, dos. 42/1892.
1
' /h,dem, dos. 14/1899.
'A1111aru!MCJP, 1893.p )7· 1897-1898,p. 77,78
• M IHldcscu. N Matecscu. op ~.,, p 12-77
1/ndem.
https://biblioteca-digitala.ro

SEV ASTIAN TUDOR

582

w

dm Telcorman. etc. Ei proveneau din urmàtoarele categorii sociale: 39 de agricultori,
1
19 comcrcian\i, 11 meseria~i. 1 rentier, 7 funciionari, 24 alte profesii ~i 5 orfani3 .
Seminarul din Curte de Arge~ s-a dezvoltat, începând cu anul 1893 conform
Legii clcrului mirean ~i a seminariilor. Seminarul avea mobilier ~i material didactic
deficitar, dar beneficia de o bibliotecà ce poseda 546 de volume în anul 1897 32 .
Numiirul profesorilor a fost a fost în medie de 4 în fiecare an. Seminarul a fost
frecvental de un numàr mare de elevi, fiind accesibil unor categorii sociale mai largi,
iar absolven\ii puteau sà fie preoti, pàrintii angajându-se ca fiii lor dupa absolvire sà
l'unq ione/e acolo 1111de va li nevoieJJ.
Din anul 1893, la Curtea de Arge~ era un seminar inferior (de 3 ani), programa
3
liind domimtta de disciplinele laice. Seminarul a fost destiin\at la I septembrie 1901 4,
el având un roi important în desfâ~urarea procesului de învà\àmânt, multi absolventi
ajungànd invà\àtori, preo\i, sau ocupând alte funqii în societate, contribuind la
ridicarea \àrânimii din punct de vedere cultural ~i economic.
Scoala Normalà de Învàfàtori ,,Carol 1" din Câmpulung-Muscel. Începând
eu 26 octombrie 1892 a început la Câmpulung-Muscel, construqia localului acestei
~coli. care a durat pànà în anul 1895. În toamna anului 1896, ~coala ~i-a deschis
cursurilc in noul local 15 , o monumentalâ clàdire, cu parler ~i 2 etaje ~i cu frumoase
dctalii arhitecturale. (Pianu! construqiei a apartinut arhitectului Socolescu, ia.r lucràrile
au rosl dirijate de Giovanni Batista Dreina).
Licl:!ul .,Dinicu Golescu'· din Câmpulung-Muscel, a luat fiin\à în toamna
anului 1895, dar a funqional ca gimnaziu pânà în anul 1917, când s-a transformai în
1
1iceu ". Dintre profesori îi amintim pe: E. Teohari, profesor de matematicà (] 8941896 ), Paul Coculescu, profesor de matematicà ( 1896), Alexandru Mu~atescu, profesor
dt: latina ~i elina (1896-1901). Alexandru füircàcilâ, 1. U. Soricu, prozator ~i poel, iar
dintre clevi. nume ilustre ca: dramaturgul Tudor Mu?atescu, academicianul Dan
SimoPescu, matematicianul ~i poetul Ion Barbu, Sorin Nicolaescu-Bugheanu, inginer,
i\un:1 Sàndulescu. doctor. Gh. Mitu, eminent profesor de lizicà ?i ch1111ie:n_ Numele de
.. l>inirn Golcscu" a l"osl atribuit g1111naziului in anul 1898, prin decret-regal. Gimnaziul
a funcponat in primul an ( 1894/ 1895) numa, eu clasele a 1-a ~' a 11-a, apo1, 111 a11ul
urmt,10.- 1 s-a adaugat clasa a Ill-a ~i din l 896/1897 ~i clasa a iY-a 38 .
Examenelc de admitere ~i de premiere erau deosebit de exigente.
!nv&\àmàntui profesional. Pàna sprc stàr~itui secolului al XIX-lea, aœastà componenl
a învà\amântului a fosl cea mai negiijatà. A~a se face ca ~<.:oala profcsionala din Pite~ti,
deschisà î11 anul 1882 11-a rezistal decât pânâ în toamna anului 1892, când din lipsà d

;, l/>1dcm. p 11-1
"' Su11.,11c,1 11•vâ1ii111ân111li,1, 1881-1882, p. 24.
'"Arlmdc J\.,,tronalc lihala Argc~. Sc:minarul din Curtea de Argq, pad1el 38, dos. 486
'' lhulc1,;_ pad1ct 27. dos 33.
"1\rh1n:lc \Ja11011ah; Bu~urqu. fond M Cl P. dos. 66911901, r 38.
" N Nicolac,cu, Al. l3uncscu. lih. Pârnuta. Monografia l1ce11/ui pedagog,c Câmpulung-Musce/ (1867
IY6ï). llucure~u. 1%7.
"· (ih l'àrnu\a, 1 )UCU. l.1crnl ,. D,mrn Golesrn ··, Câmpulung, l 974
"lb1de111

;, i\1li1vdc Na11onak liliala Argc~. fond Lrccul ,.D1111c11 Golescu·· Câmpulung-Musccl, dos 111894-1895. 1
24
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fonduri, dar mai ales din reaua vointâ a unor membri ai Consiliului Judetean, a fost
desfiintatà.
· $coala Profesionalà de Fete, de gradul I din Pite~ti, a fost întiin\atà la 1
septcmbrie 1897 de càtre Primâria ora~ului Pite~ti, care a suportat toate cheltuielile de
întretinere pânà la 1 septembrie 1899, când a trecut în seama Ministerului lnstruqiunii
Publice, ~i plata personalului, ramânând în sarcina Prim!iriei numai chiria localului ~i
combustibilul necesarJ 9 _ În anul 1898/1899, ~coala va functiona eu un numàr de 33 de
40
eleve în clasa 1-a~i 32 eleve în clasa a ll-a .
La I noiembrie 1899, Maria Dimitriu-Teiuleanu a donat pentru ~coalà un
imobil în ora~ul Pite~ti, in strada Târgul din Yale ~i mo~ia ,,Funia Domneasca" de 800
de pogoane în comuna Teiu, judetul Arge~, eu obligatia ~-a ~coala sà se mute în acesl
imobil 41 .
La 26 octombrie 1900, ~coala ~i-a început cursurile in noul imobil, liind
trecutli in bugetul Ministerului lnstruqiunii Publice 42 . Scoala se va muni ,,$coala
profesional1\. de fete ,,Ion, Maria ~i Constantin Teiuleanu" pânà în anul 193 5. Scoala
avea doua ateliere, unul de croitori ~i altul de lenjerie 43 .
În afara acestora, mai functionau urmâtoarele ~coli de meserii: $coala medie
tehnica de comert, din Pite~ti, infiintata în anul 1889, Scoala de tâmplllrie de 3 ani, de
la Câmpulung, înfiintata in anul 1895, cu seqii de: tâmplàrie, dulgherie, construc!ii.
sculptura in lcmn ~i împletituri.
Învatamântul public primar între anii 1901-1914. În expunerea situatiei
_judetului Arge~ pe anul 1901 se arata ca cea mai mare parte a cladirilor ~colilor rurale
nu intruneau conditiile cerute, iar în unele comune aici nu existau. Dintre localuri. 9
erau foarte bune, 69 bune, majoritatea neavând decât o salà, 52 erau mediocre. multe
erau la un loc eu primariile, 36 erau rele, ,,eu totul improprii ~i daunàtoare sanall'ltii
copiilor" 44 .
În anul 1913, localul ~colii nr.2 din Mozaceni se afla într-o
stare
deplorabila·' 5 , iar localul ~colii râlfani era ,,un adevârat mormânt", 111 carc ,,se stinseseri\
multe vieti fragede. care venind sà capete lumina î~i gàsisera aci moartea" 46 . Asemenea
situatii se întâlneau ~i la ~colile din Sili$teni, Ylu~àte~ti. Serboeni. Prundu. Bradet.
Buzoie~ti. !ïte~ti 4 ?. sau ,.o cocioabl\" ca la Fedele~oiu. ,.o ~andrama" ca la Galicea, .. o
dàrâmàtura" ca la Robaia. ori ,,o co~melie" ca la Valea Porcului 48 . Pentru îndrcptarea
acestei stâri de lucruri au intervenit atât autoritâtile (prin ministrul Spiru Haret, care a
impulsional autoritâtile locale pentru ridicarea ~colilor), dar ~i locuitorii comunelor
rurale. Astfel, la 24 mai 1901. ministrul Spiru Haret comunica prefeqilor sa

;,, /\rh1vdc Na11onale lilial a /\rge~ lond 'jcuala proft:sionalll de !etc .,Tc,uleanu·· P11q11. clo~ 1/ 1897-1898. r
8
'"Ibidem.dos 2/1898-1899. r 2
"Ibidem. dos 49/1925-1926. r 48-50
"' Ibidem.
"lbulem. dos. 2/1898-1899. f 2
"' l:.xpunerea situa/1e1111de/ul111 Arge.y pe unul I 901. Pile~li, p. 30.
" Arhivele Na11onak liliala Argc~, fond 5coala popularâ Mozâceni, dos. 32/ 1913
.,, /\rhivele Na1ionalc Bucure~ti, rond M.C Il'., dos. 733/1913, f. 5.
" lh1d11m. dos. 141/ 1905. r 2
" .. Yo1111a Argqulu1··. Pi1q1i. 1, 4/11 mai 1914, p. 2
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construiascll localuri ~colare, în funqie de posibilitàtile materiale tara a mai respecta
normele riguroase impuse de Casa Scoalelor în anul 1897 49 •
Având libertatea alegerii materialelor de constructii ~i a fondurilor necesare,
prefcctii au rcu~it sà se apuce de treabà, scllzând costul unui local ~colar, cu peste
15.000 Ici la trei sali ~i cu peste 25.000 lei la patru sl!.li 50 . Pentru asigurarea sumelor
necc~arc au fost lansate liste de subscriptii, s-a cerut ajutorul proprietarilor. S-a reu~it
cil prin c forturi conj ugate sà se construiascà numai în perioada 1897-1901, 144 de
localuri ~colarc 51 , în jude~ul Arge~, cheltuindu-se fonduri în valoare de 960.904 lei.
Dintrc ace~tia, 277.404 lei au fost aportul proprietarilor, concretizat prin: lemne,
52
tcrenuri._ bani, dintre ace~ti_a amintin~sfe: 1. C. Brl!.tianu, pentru ~coala di~ Tigveni :
Lahovan pentru ~coala dm Bude~l1 ·, Ion Bl!.làceanu pentru ~coala dm lsbà~e~t1 5 ,
Spirache Profirescu pentru ~coala din Valea Màrului, 1. Florescu, pentru ~coala din
Cicànc~1i". N. Arsenescu pentru ~coala din Richitele 56 etc. Printre localurile moderne
amintim: Mu~àlL:~ti. $uici, Hârse~ti, Bradu, lzvoru de Sus, Ciofrângeni, Gàvana, Sl!.pata
de Su~. Vâlsàne~ti. Valea la~ului.
În anul ~colar 1910/191 1 situatia localurilor ~colare din comunele rurale era
urmàtoarea: din 184 localuri, 150 (80,64%) erau în stare bunl!., 24 (12,9%) erau în stare
rnediocra, 10 (5,46%) în stare rea, 11 (6%) erau la un loc eu primllriile 57 . Acest lucru
aràta un progres evident fafà de ultimii ani ai secolului al XIX-lea. Cele 184 ~coli
a veau 282 sàli de clasà, eu o suprafatà de cca. 12400 mp fatl!. de 5610 mp în anul ~colar
1896/ 1897. În acest tel, spatiul de ~colarizare a crescut de 2,21 ori, în mai pu tin de 15
ani. dar el încà nu pulea cuprinde nici jumàtate din numarui copiilor de vârstà ~colarà.
'.:irnlilc prirnarc urbane se aflau într-o siluatie mult mai buna, astfel dt în anul
~colar 1902/1903. cck 8 localuri ~colare erau împllrtite astfel: 5 în stare bunà, unul în
starc mcdiocr11 (Scoala de tete din Cunea de Arge~) ~i 2 în stare rea (Scoala de bàieti
nr. l din Pite~ti ~i ~coala de baieti din Curtea de Arge~/ij.
Con~iliul comunal a construit un nou local la Pite~ti pentru Scoala de bàieti
59
nr. 1. t:are a costal 93 .371 lei ~i care a fost inaugural la 15 septembrie 1909 . Si la
Curtc:a de Arge~ s-a construit in anii 1913-1914 un local nou pentru Scoala de baieti,
60
iar in ;inii 1() 11- 1g141111 ait local pentru Scoala de tète din oras .
La Câmpulung, principalele ~coli primare erau: Scoala nr. 2, care avea un
local corcsplilw1tor. a~a curn ~t: ar1Ha la 15 octombrie 1904<' 1, Scoala nr. 3, infiintatà în
rnrtii:rul Sclll'; ind1 din anul 1896, '.$coala de fete nr. 1. care avea un local propriu,

!·

,., Ot"'re/e /111 .\i!lr11 /l<1r1:1. 1, l'lucurc~li. p 241-243
"· lh:dc111. p. 22J
'' .\l(l/1s1,ca lau,/1,nlor de ~·co/i rurale consln11te in laata 1ara de la inf1in/area Cc,sei )'coalelor pcinii in
1,r~:e111 (/81..J.7-/')/]i. Bucurc~li. 1910
1
' 1\rlmdc Na1io11alc Bucu,c~ti. lond M CI.P dos. 14111905. f 22.
'· llndrn1. dt1s 23111906, r 10

do~ 1•12:î 904, r 31
"StalislH:a localurilor. op. c11 .. p. 2-5.

"1/lldcm.

"· L.\/J1111aea s11ua/1ei /1Jdef11/111 ilrgq, 1901. p. 31.
'' ,\rluvck Na1ionale Bucurc~ti. fond M.CI P, dos. 2j2/191 I
",\rl11vdc tsa11011alc liliala l\rgc~. fond Pnmària Pitc~ti, dos. 13/1909.
,,, N ( ;11 l'rantcscu. op cll . p 91
'" 1) t:drcscu, op. c,1. p 6~.222.
,.; 1,·xp1111ereu s//11<1r111111ij11de/11li11 M11scel. Câmpulung, 1914. p. 14.
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Scoala de fete nr. 2 (unde au funqionat printre altele: Elisabeta Ràdulescu, Maria
Poenaru, Eliz.a lonescu, Florica Be~Lelei, Maria Sachelarie, Haralambie Luca, Ecaterina
.
Georgescu 62 .
În schimb, mobilierul era insuficient în multe ~coli normale, fiind vechi ~i
uzat. Chiar ~i Spiru Haret confirmà aceastâ concluzie, arâtând câ mobilierul era vechi,
ruinat, rau fa.eut, ,,instrument de tortura pentru copii", sau lipsea eu totul 63 .
Aprovizionarea ~colilor eu lemne de foc a constituit ~i ea o problemà penlru
unele, care au fost chiar închise o perioadà. ,,Scoala ruralli" contirmli în paginile sale
cà în multe ~coli din Arge~ ~i Muscel elevii tremurau de frig iarna din lipsa lemnelor,
de multe ori ei aducând câte un lemn de acasli 64 • Sumele înscrise în bugetele comunale
pentru întretinerea ~colilor erau mici, la fel ca ~i cele pentru remunerarea omului de
serviciu.
TABEL PRIVIND SITüATIA ÎNTRETINERII
LOCALURILOR $1 A MOBILIERULUI

r

~-----------------~

Anul colar 1902/1903

Anul ~colar 1898/1899

, Nr. ~coli
..:___1_64__,
Locuinta_diriginte. __ ---·1----- _ _1_9_0--i
1 Chiria localului pt. ~~~~~1256
Intre\inerea localului
777
Mobilier
2774
---Lemne
de foc
4596
5377
Om de serviciu
3048
~utor copii sàraci
Cantina
19
[Total lei
LJ~33

l
1

i

Nr. ~coli
165
Locuin a diri 1 inte
Chiria localului 1. ~coalà
lntretinerea localului
- 1
Mobilier
2624 '
Lemne de foc
3335
Om de serviciu
5512
A'utor
co ii sliraci
1735
·~---'--------+-Cantina
10
Total lei----------+-13_5_2_0..,I
----------------~--~.

Dacà pentru o ~coalà revenea în Arge~ suma de 121 lei, în anul ~colar
1897/1898, iar în Muscel 169 lei (pe tarà suma era de 404 lei), 65 în anul ~colar
19O2/ l 903 suma a scàzut pe judet la 102 lei. Aceasta situatie s-a datorat bugetelor mici
ale comunelor ~i de multe ori atitudinii ostile fata de ~coalà a unor primari sau
consilieri comunali.
Cadrele didactice. Situa\ia acestora s-a îmbunatà\it în aceasta perioadà ca ~i
sislemul de numire ~i promovare a lor. Astfel, de la 162 învàçlitori câti erau in anul
~cular 1896:1897, în jude\til Arge~. s-a ajun.s la 256 în anu! 1913/i9l4, ceea ce aralâ o
cre~tere de 15% în numai 17 ani. Arge~ul ocupa un loc frunta~ între ccle 32 de jude\e
1
ale României ,(, Încà din anul 1901, prefectul se declara multumit cli ,,sub raporl
pedagogic" ~colile primare erau încadrate bine, majoritatea învlltlitorilor tiind
absolventi ai ~colilor normale 67 .
"' Arhivelo: Na\ionale Bucure~ll. fond M Cl P, dos. 833/1903, r 3.
'·' Operele lui Spin, Haret, IV. p. 39
,.; .. Scoala rurala". 1. !il iulic 1898. p. 7
'·' Stat,sllrn inva/timdntu/111 primar. 1897-1898. p XVIII
''' .1n11arulofic,a/a/MCI.P.pe,11111I 19/2.Bucure~ti.1913.p 170
1
•' Lxp11nerea si/11a/1e1 Jttde/ri/111 Argc;), 1901, p 30.
https://biblioteca-digitala.ro

SEV ASTIAN TUDOR

S86

Un roi important pentru perfeqionarea cadrelor didactice 1-au constituit
conlerin\ele g.enerale ale învâ\àtorilor. Aici se discutau, printre altele, modificârile
introduse in programa limbii române, instruqiunile privind cercurile culturale,
albinàritul etc.<,s in anul 1903, iar în anul 1905 se discuta despre rolul învlltàtorilor în
69
mi~carea economicà .
Cu ocazia conferintelor din 1904 s-au evidentiat: Eufrosina Tunegaru (Curtea
Je Arge~). Elisa Capitanovici, Aretia Coculescu (Pite~ti), P. Ràdulescu (Mu~àte~ti), D.
Georgescu (Lda de Sus), Teodora Munteanu (Ciofrângeni), P. !;,tefànescu (Bràdet), 1.
Marinescu (Pâdure\i) ~i D. Ràdulescu (Oarja), Stan Glont (Stolnici), Stanciu
Stànciulescu (Aref). Chirita Prichindel (Cerbu), Andrei Marinescu (Prundu), C.
70
Constantincscu (8ascov) .
0 mare importantà pentru învàtàmânt 1-au avut conferintele, învàtàtorii
în~cri~i la examcnul rentru institutori (înaintare pe loc), trebuind sâ destà~oare o
activitate su~\inuta in acest sens 71 . Dupâ râscoala din 1907 ele au început sà scadà în
imporlan\à, tematica lor fiind limitatà la probleme metodologice72_
În anul 1901, Spiru Haret a oficializat cercurile culturalen Regulamentul
penlru aplicarea legilor învâtàmântului primar din ma11ie 1904, stabilind modul de
organizarc ~i l"unqionare a cercurilor culturale. În judetul Arge~ ~i Muscel, cercurile
culturales-au înliin\al prin ordinul ministrului la I manie 1900, fiecare cerc având 1015 invà\atori. care se întruneau o data pe lunâ de regulâ duminica prin rotatie, la fiecare
~coalà a ccn.:ului. Aici se discutau probleme pedagogice se tineau lectii practice, dar
ernu ~i inlàlniri publiœ la carc luau pa11e ~i locuitorii satului.
În manie 1900 erau 111 judet 15 cercuri culturale cu câte 5-15 ~coli fiecare. În
74
anul 1911. numârul cercurilor a ajuns la 27 Ele au constituit un mijloc de ridicare ~i
perlcc1ioi1are a pregàtirii cadrelor didactice. Astfel, în anul ~colar 1910/1911, la cercul
cultural de la ~coiilc din Pite~ti s-au discutai temele: .,Mijloacele cele mai nimerite prin
care puleau avea în clasà ordine ~i disciplinà'·, ,,Ce este spiritul de observa\ie ~i care
sunl cele mai potrivite mijloace de a-1 cultiva ~i dezvolta la copii'', ,,Principalele
caraclere ale mcmoriei copiilor ~i aplicatiunile pedagogice care decurg", ,,Lucrul
75
111a1111al în ~co!ilc primare si ce loc trebuie sâ ocupe si ce caracter trebuie sa aibe"' .
U alt:i cale care a contribuit la ridicarea pregatirii corpului didactic a fast
acee,: a cursurilor Je repet1tie. organizate pe lângâ ~colile normale ~i la ele participau
învà\àtori1 gàsi!i in nercgulà în cursul anului in ceea cc prive~te pregâtirea profesionalà
~i cea meiodica. inva\àtorii ~i institulorii din Arge~ ~i Muscel au fost repa11iza\i !a
~coala normalil din Câmrulung-Muscel 76 . În anul 1903 ~i 1904 au fast trimi~i la
cursurile de n::peti\i1 1. Angelescu (Cu\.:a), 1. Tom~anu (lone~ti), C. Ràdulescu

., /\rllll ,k \lajlllnalc 1·11iala /\rgc~. fond ~coala Primarn Buzoe~11 do~ )/ 1902 r 48
., !h1el.:,11. Fond ~cnala 1'11m,ira. l'odu-Bro~1c111. dos : /1904. r 81
-,. 1\il111ck \lapo11,1k lh!curc~u. l;md 'vî C 1.1' .. dos. 144/1904. f 96
'' /\rl11v..:k ~a!it>nak llucurc~l1. rom! \,1 C I P, dos 318/1906, r 13
-.• /\rlmdc Na\1011:ik f1hala Argc~. fond ';,coala Primarl\ Sili~Lcni, do; 1/1909.
-. 1 ll1h1r1. C Lascar. Colec:,1111ea legdor. regulamentelor. progranudor .r, dtji:ritelor deciz1u111 fi dispozi/i11111
)!.ellemh· ale M ('./P. 111111.: J 90/- w/1e I 904. Uut:urc~li, 1904. p. 546
-, /\rh1vdc Na111111.1k lluwrq11. fond \1.C I l'.,dos 61711/1913. r 18.
·, Ail111 ~k ~apo1wk lilial a /\rgc~. lùnd .5i;oala Prnnarâ de fü'uc!i nr I P11e~1i. dos. 2/ l 9 I O.
•,, Arh1vdc \l.i!io1uik 13ucurc~11. fond \1 CI I'. dos. 78/1900. r 2.
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(Richitelele de Sus), Ene Badescu 77 (Mo~oaia),M Postelnicescu (Bllbana), B.
Bllrbulescu (Mozllceni). M. Meculescu (Vâlcelele), M. Miulescu (Mlllureni), FI.
Mihâilescu (Cer~anele) Gh. Plltescu (Valea Ursului), A. Pitigoi (Pârvu Ro~u), M.
Micescu (Pite~ti) 78 . La sfâr~itul cursurilor participantii sustineau un examen, urmând ca
cei reu~i\Ï sll-~i prcia catedrele, ceilalçi pierzându-~i calitatea de învll!âtori sau
institutori ?_ Totu~i numarul mie al participan1ilor din judetele Arge~ ~i Muscel la
aceste cursuri demonstreazà câ în aceastâ perioadâ ei erau mult mai bine pregâli!i decât
în anii trecuti.
Revistele locale de pedagogie au avut un roi important în dezvoltarea
învâ\llmântului. Cele mai importante au fost: ,,Biserica ~i ~coala", ,,Scoala popularâ",
,,Gazeta târanilor·' .. ,Scoala ruralâ". Astfel ,,Gazeta târanilor" din Mu~âte~ti a realizat în
anul 1903 rubrica ,,Dialectica", în care au apllrut planuri de lectii, indica\ii pedagogice,
dezbateri. Articolele erau scrise de învâ\âtori renumiti din judet cum erau: Constantin
Dobrescu-Arge~, Al. Valescu, P. Râdulescu, Gh. Marinescu, N. Teodorescu, C
80
Glont .
0 revistâ care s-a impus în mi~carea pedagogicâ a fost ,,Învatlltorul satelor
( 1908-1911) ca organ al AsociaÇiei învâtlltorilor din judeçul Argef' 81 , avându-1 ca
redactor pe Andrei Marinescu, iar ca administrator pe Nicolae Teodorescu (din
Stroe~ti). În anul 1911, se va numi ,,Învâ\âtorul" (1911-1913), avându-1 ca redactor pe
llie lliescu, directorul Scolii de baieti nr.3 iar din comitetul de redaqie fàceau parte: T.
Diaconescu, 1. Dobrescu (Dedule~ti), P. Stefânescu (Bradet), 1. Albescu (Fedcle~ani),
82
1\ Teodorescu (Stroie~ti) ~i al\i 32 de membri .
Salariile învâtatorilor au continuai sâ ràmâna mici. De multe ori ,,Ciazeta
!àranilor·' a luat apararen ace~tora, sprijinindu-i în revendicllrile lor83 . De abia in anul
1908 salariile au fost màrite ajungându-se la 90 lei (învatatorii), 130 lei (înva\âtori1
înaintati pe loc) ~i 190-215 lei (institutorii). În aprilie 1911, salariile învll\âtorilor au
crescut la 110 lei iar ale inslitutorilor ia 235 lei, suplinitorii primind 80 id4 . Totu~i.
salariile au ramas modeste, lucru recunoscut ~ide catre autorita\i 85 .
În privinta drepturilor ~' îndatoririlor învâtâtorilor ~i institutorilor se remardl o
mai mare stabilitate. Ei au ob\inut ~i dreptul de a avea locuri de casà ~i loturi de cultura,
pânâ la 1 1 pogoancK 6 _ Cei care se distingeau în activitatea profesionalâ ~i extra~colarà
erau decora\i eu medalia .. Kasplata muncii", Spiru Haret arâtând ca învâ\âtorii ~i
institutorii ,,merilll atcntiune'· atât prin greutatile deosebite eu care au a lupin, cât ~i prin
putinelc mijloace de recompensa de care dispuneau în favoarea lol'. Ern o
recunoa~tere a situatiei grde in care se aflau învap.Uorii, dar ~i o confirmare a rolului pe
care-1 jucau ace~tia în societate.
"lhidem, clos. 124/1903, f" 1-2
"Ibidem. dos 156/1904, r 98. 220
,., lh1dem. dos. 124/1903. r 16.
"" .JiaLcla lflra111ior"·. VIII. 39.40/1901. X. 1.15/1903. XIII. 3,5.9.10/1905
"' .. inva1a1orul satclor. 1, 1908. 1. augusl. p. 2-3.
"' Ibidem.
"Arh,vcle Nationale flliala Arge~. fond Scoala Primarl\ Sili~tcni. pachel 1, dos 1
"' Arh1velc Nationale 13ucurc~ll. fond MC II'., dos. 48/1909, f 193; 93/1912. f 115-119.
•; L"xpunerea st/ua/1e1 Jude/1,/,,, .·lrgq . l'llc~ll, 1907. p. 14.
"'' Operele /111 Sp1ru Haret. 111. p. 74
, "' Ibidem. 1. p. 303
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Un numàr mare de învâtâtori ~1 111stitutori au fost distin~i cu medalia
,.Rasplata muncii", o dovadâ cà în aceastâ perioadà foarte multi dintre ei au fost
valoro~i. distingându-se prin activitatea pe care au desfâ~urat-o în ace~ti ani. Au fost
decora(i. printrc al\ii, învà\àtorii: St. Bradu (Geamàna). R. Balea (Suseni), G.
Constantinescu ( Valea Ursului), D. Cimpoca (Tutana), G. Dobrinescu (Dedule~ti), Al.
Du\canu (Albe~ti). D. Georgescu (Uda de Sus). llie lonescu (Hinte~ti), lordache
Marinescu (Bradu de Jos), M. Motoescu (Vlà~cu\_a), Andrei Marinescu (Prundu), Al.
Métrinescu (lzvoru). Gh. Prichindel (Cerbu), P. Rll.dulescu (Mu~àte~ti), C. Ratea
(Oarja), N. Teodorescu (Stroe~ti), D. Ràdulescu (Oa1ja) ~i institutorii: M. Andreian,
Eliza Capitanovici, N. Boerescu, losif Damian, Victoria Furduiescu, Al. Furduiescu,
llit lliescu, G. Làzârescu, T. Munteanu. 1. Petculescu, I. Teodorescu, Maria Sisilicà
(Pite~ti). O. Càprescu, I. Càprescu (Curtea de Arge~)Reteaua ~colarà s-a dezvoltat continuu în aceastà perioadà; de la 166 ~coli
cxis1ente în anul ~colar 1897/1898 s-a ajuns la 186 în 1913/1914. în mediul rural din
judepil Argq 8x De la 173 învà\àtori câti erau în 1897 s-a ajuns la 254 învà\àtori în
1913, în numai 16 ani 89 . Dacà legea s-ar fi aplicat întocmai (din 1896), atunci ar fi
1rebui1 sà fie 276 ~coli primare rurale ~i 461 învàtàtori, în realitate fiind 67% din ~colile
neccsarc ~i 55% din numârul de învâ\àtori necesar.
Celc 186 de ~coli din comunele rurale din 1913/1914 se împàrteau în functie
dt numarul copiilor de vârstà ~colarà, astfel 90 :

]\;:1·:

I

~coli dupa
Câte ar fi 1 Copii de vârsta
numar rntedre : necesare ! ~colarâ care revin
la un învlltàtor

Cri
'

---

-

invâ\âtori
Câ!i sunt ! Câti ar
trebui

Obs.

!
!

1
-- - - - - - - - + - - - - --;---------+-----+-----+----,

40-80
1
! Cuo catedra
16
r____ _ J _ _ _ _ _
- - + - - - - - - -------- --,2
: Cu 2 catedre
53
81-140
3-i(L1_3___c_·a-te-d-re---+----5-2-+141-200

!

1

125
110
15

16
106
,__ __________
--·156

201-260
4_
c.atedre .
44
) __~_~_4
~~u,__c-,-ne_d_r_t
__/ ____1_2--+---------+------- --·---261-J20

6____ J_ Cu 6 calcdre
: 7
1 Cu 7 catcdre
i 8
, C, 8 catedre

-j: _--·--·-__

,------ - L - - -

i

1

t~--t'

Cu 9 catedrc
Total

i

321-380
3_~1_ _ _ _ _ --381-440
2 1
--+-----------------,.-- ----441-500
2 1
501-560 I
2
186
254
t

60

18
14
·-------- - - 16
---- - - 18
-580

L___ _,_ ___ - - - - ~ - - - ~ - - · - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - - ~ - - ~

Cele 186 de ~coli existente, in anui ~colar 1913/ l 914 se împàqeau astfel, dupa
numfirul elev: lm· î11scri~i la începutul anului 91 .

"'l:.1111111en·"

s1111111ie1111Je111/111

ArieJ. Pne~ll. 1913.

,., /h,i/~111.
;u

Arhivck Na1in11alc 13111.:urc~li. rond M.C.LP., dos 13911914,

r

1-10.

·n lh1th•111.
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Nr.

Crt

-

Scoli
1

-

Câte ar fi
necesare

Dupà numar I Câte sunt
posturi
1
2
3

4

~-

5
6

De câtun
Cuo catedra
Cu 2 catedre 1
Cu 3 catedre
Cu 4 catedre
Cu 5 catedre
Total
--

28 ·
97
55

3
43
99

5

34

1
186

6
1
186

-·--

---

589

--- -~àtàtori

Copiii înscri~i
revin conform
legii

Câçi ar fi
necesari

Câ{i sunt
1-40
41-80
81-140
141-200
201-260
261-320

-

28
5
97
l 12-i___(98
15
102
4
24
1

1

-4J7

-

5

254

375

Deci, 254 de învàtâtori predau pentru 375 de învatàtori necesari num!'lrului de
elevi înscri~i.
De aceea ~i numàrul cererilor de înmultire a catedrelor ~i de transformare a
92
9
~colilor de catun in ~coli comunale era destul de mare , în anul 1905 tiind 25 '. Aœste
cereri întemeiate erau sprijinite de revizorii ~colari, dar ele n-au fost aprobate in
totalitate. Se observa o con~tientizare a sàtenilor pentru rolul ~colii in dezvoltarea
societàtii ~i în educarea copiilor.
$colile nu funqionau întotdeauna în tot cursul anului, din lipsa lemnelor de
foc sau din cauza bolilor molipsitoare. Astfel, în anul $COlar 1908/ l 909 au fost închise
urmatoarelc $COii din cauza bolilor: Oarja - 5 zile, Albe~ti - 25 zile, Sàmara •- 30 zile,
Bârlogu - 30 zile. Cotmeana - 40 zilc, Teiu - 60 zile, Negre~ti - 60 zile, R!'llC$li - 75
94
zile, Bratieni -- 90 Lile. Slobozia - 150 zile
1
Metodele de perlec(ionare s-au dezvoltat continuu la aceasta contribuind ~i
i111e11sificarea inspectiilor revizorilor al càror numar s-a marit începând eu anul 1908. Sau înmultit ~i aqiunilc carc aveau ca obiect modernizarea predarii. Astfel, invatatorii de
la ~coala din Hârse~ti, doreau sà strângà fonduri pentru un ,,aparat de frlmat care sa-i
a_jute la educarea intelectuala ~i moralà a elevilor" 95 , iar M. Andreianu, directorul
$colii de baie\i nr. 2 din Pile$ti, a înfiintat în anul 1905, un muzeu ~coala pentru
,,u~urarea predarii leqiilor'· %_ S-a ajuns ca în anul ~colar 1914/1915 sâ fie 11 muzce la
97
~colile sate~ti .
Programa ~colii primare a devenit mai stabilà ca inainte, acordând o mai mare
importan~i:'I lucrului inanual ~i practicii agricole. În jude\ul Argc~. numi:'\rul înv1i\àtorilor
care s-au evidentiat în predan:a lucrului manual a fost mie: llie lonescu (1-linie~ti) la
98
car:tonaj ~i împletituri de nuiele • P. $tefànescu (Bradet), specialist in frânghii. care a

1

.,, Arhivcle NH!1onalc Bucure~ri, fond MC II' .. dos. 773/1912. f 13.
/h,dem. dos 141/1905. f' 17-50
'" Ibidem. <los. 750/1908. f' 1. 2-1. 27
')'

1\

''' Ibidem, <los. 69911914. r 2
•• llapuartele delega/11/or i11sârc111011 c:11 s111d1ereo diverse/or c:hestm111 pr1v1toore la i11va/â111J11111/ I'
econom,a nar,onalii in mwl /905. Seria 1. T1pogralia ziarului ,.Cronica··. Bucurc~ti. 1906. p 65
1:-xpunerea .ü111at1e1 ,111,lew/111 .1rgq 1'1tc~r1 1915, p ! 2
'" /J11le11nul u/1cwl al Jf C 11'. Ill. 1894-1895, p. 273.
,,.
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întiin\at ~i un atelier pentru comercializare99 , A. Bunescu (Zàrne~ti), la pàlàrii din pai,
T. lliescu (Brlldet) la palarii de pai ~i frânghii 100 . Scolile rurale în care s-a predat lucru
,mrnual cra mie pâna în 1910 când a devenit obligatoriu: 10 în 1902/1903 ~i 28 în
1906/ 1907)0 1•

Lucrul în gradin ile ~colare (practica agricolà) a fost mai dezvoltat decât lucrul
manual. În anul 190111902 s-au înfiintat 37 gràdini ~colare, dar in 1906/1907 existau
106 gràdini ~colare ~i 8 ~coli care aveau loturi experimentale 102 . Pe lângà unele ~coli
s-au întiintat ateliere de olârie ~i tiglàrie (la Màlureni. de càtre învâtàtorul I. Marinescu)
eu o duralll dcstul de lunga' 0 J_
Câ\iva înva\atori arge~eni au fost autori de manuale ~colare: C. G. Mielcescu
( l'itqli ), rnlaborator la elaborarea unu1 manual de geografie al judetului, Andrei
Marinescu (l'rundu), lordache Marinescu (Bradu de Jos), D. Râdulescu (Oa1ja) ~i C.
104
loncscu (Dcaguri). autori a1 manualului de geografie al judetului . P. Râdulescu
aulmul unui manual de geografie, Tatiana Boblancu (Pite~ti), autoarea unui abecedar
10
', llie lliescu (Pite~ti), autorul unui manual de geografie.
Nunü'irul elevilor a crescut simtitor în aceastà perioadâ, învâ\àmântul primar
rural, dezvohându-se într-un ritm mai sustinut decât cel primar urban, a~a cum reiese ~i
din tabelul dc mai jos:

'Nt~-- - - - · - -lndicatori

Rural

Anul ~colar

Urban

1·-ob~7

1

, Crt.

1
1

2

Numàrul
elevilor
care au frecventat

1896/1897
1913/1914

137%
375%

Numàrul elevilor la
100
locuitori
Îll
mer.lie

1895/1896
1901/1902
1909/1910

4,3
4,4
6,7

1
1

263%
257%

i

9,3
5,2
5,2

"Tl

1

·-""""'

Q..
(1)

'iOO

,-..,..

683

1

°'·-.

i

00

1

,.....;!.,111ô.n.1I

lo"·uito,·ilor

!a un cadru did,\ctic
4

\lumàrul clasclor la
w1 c.idru didactic

1

L___

- - - - - - - - - - - - - --·-

180:',I] !IQ(,

1 1en

1901/1902

1076 '1

1909/1910
1895/1896
1901/1902 i
1909/1910
------- ;

1

1

8951
52
47

63

.i,.

1

-

°'

v,
806 1
1
45
381
43j _____

În ceea œ privqte înfàptuirea principiului obligativitatii învàtamântului,
realilalca era unn:'.ltoarea: proceJ'Jttil freçventarii ~colilor rurale a crescut de la 27,63%
----·--------.,,, ,.üa,:cla târanilnr"'. X. 33/28, scplcmbric 1903, p 2
"" S1a11sliw invn/à111â11111h11 pm11ar J897, J898, p 626 • 627
'"' 1\rh1vck Naponalc ilucurc~u, fond M.C.I I'. dos 1010/1906, r 114
2
"' lhulem
'"' /hidem, ilos 120/190/1, r 30, ,.Înva1a1orul satelor""_ Il. 33/1 no,cmbric 1908. p. 6.
'"' (i<!oy,ra/io1ude/11/111 ilrgeI de invà/a/oni asocia/i. Câmpuhmg, 1897.
'"' t\rh1vck Na(innalc lilial.1 t\rgc~. 5coala Prnnarll Tulana. dos 74/1914
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(45,59% la bàieti ~i 4,86% la fete) în 1896/1~97 la 63,17% (77,75% bâieti ~i 47,11
fete) în 1913/1914 din copiii de vârstà ~colarà. ln mediul urban însà de la un procent de
88.51% (94,24% bàieti ~i 79,49% fcte) în 1896/1897 s-a ajuns Ja 80% (83,48°1., bàie\i ~i
106
66, 18% fete) în anul ~colar 1914/1915 .
Si numàrul absolventilor a fost în cre~tere de la 235 (228 bàie\i ~i 7 (ete) în
anul ~colar 1896/1897 s-a ajuns la 1973 ( 1393 bàieti ~i 580 fete) în anul ~colar
1913/ l 9 l 4. în mediul rural cre~terea a fost de 840% iar în mediul urban de 117%, de la
232 (161 bàieti ~i 71 fete) în anul 1896/1897, ajungându-se la 275 (179 baie\i ~i 96
fete) în anul 1910/1911.
În anul 1913/1914, judetul Arge~ se atla pe locul al XXlll-lea în ccea ce
prive~te numàrul de învâ\atori la 100 de ~coti ( 129), pe locul al XX-lea în ceea ce
prive~te numàrul copiilor de vârstâ ~colarà care reveneau unui învà\âtor (84). pe locul 1
din punct de vedere al numarului elevilor cu frecventà regulatà care rcveneau unui
învà\àtor (47), locul al 111-lea în ceea ce prive~te numârul absolvcntilor ce reveneuu la
un învâ\àtor (5), locul al XVl-lea în privinta procentului copiilor înscri~i la\â de cei de
vârslâ ~colarâ (63), locul al IV-lea la procentul absolventilor fa\t'i de numàrul elcvilor
de vârstâ ~colarà 107 . Aceste rezultate aratâ câ judetul Arge~ ocupa unul din locurile
frunta~e în domeniul învà\àmântului în aceastà perioadâ.
Totu~i, a~a cum recuno~tea ~i prefectul în localurile ~colare nu puteau încàpc<1
,,decât cel mult doua treimi din numârul copiilor înscri~i ~i obliga\i a Lll'm<1 ~coala" 108 .
Lipsa învâ\àtorilor: ràspândirea satelor ~i câtunelor pe o razà mare de peste 3 km între
ele. ca ~i lipsa de mijloace materiale a pârintilor au fost cauze care au ,.re\inul" mul1i
copii în afara ~colii Cea mai gravâ cauzà era totu~i sàrâcia, cum recunoa~te ~i Spiru
lfaret' 0~. 0 mâsurâ importantà penlru atragerea elevilor a fost întiintarea canlinclor
~colare în comunele formate din mai multe càtune îndepàrtate. Dintre cantinele cele
mai bine organizate amintim pe accea de la Mu~ate.?ti, care a funqionat între anii
1902/1904, eu 20-23 elevi având ~i internat 110 ; cele de la ~colile Hârsc~ti, Vlâ~cu\a,
111
Societatea cantinelor ~colare din judetul Arge~.
Boi~oara, încà din anii 1900-1901
înfiintatà in anul 1902 a avut un mare roi în strângerea fondurilor pentru întïintarea
cantinelor ~colare. Astfel, în 1902. Societatea a înfiintat o cantinâ ~colan'I pentru elcvii
~colilor primare din ora~ul Pite~ti. avându-1 ca pre~edinte pe 1. Teodorescu, directorul
~colii de bàie\i nr. l 1 12 . În deœmbrie 1903 la cantina serveau masa zilnic între 150 ~i
300 de elevi 11 ~. Cantinele ~colare n-au fost viabile la sale din cauza lipsei de fonduri.
S-a extins ajutorarea elevilor sàraci eu manuale, încâl\âminte, îmbràcàminLe,
dar nu a fost cuprinsâ ~i în bugelele comunelor. Numàrul proprietarilor care au sprijinit
aceasta initiativâ a fost destul de mie: 1. Dumitra~cu (Bude~ti) - 35 lei în fiecare <111, M.
Fabos (Vâlsâne~ti) - 40 lei în 1903, N. Arsenescu (Richitelele de Sus) - 30 de lei în

,.Rcvi,la general!\ a invn1a1rni111ului", IX. 6,7/1914.
lh1de111. p 318.
J::xpunerea sillia/tei jude/11/lll ArgeI, P11es11. 1907, p 17.
Operele /111 Sp1r11 Haret. Il. p 239.
11
" Arlmele Nafionale filiala Argq, 10110 ~coala Primar!\ 'vlu~atesti. pachet 7, dos 70.
111
L~punerea sit11a/1eijude/1il11i Argel. Pite~ll, 1900, p. 50.
11
' Arhivelc Najlonale tihala Argc~, fond Pnmâna Pile~li, <los 12/1902.
"' .. Trivak", 1'1tes1i. 22/21 dcccmhne 1903. p. 2
'"'
,,,,
'"'
'"'
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1903. Grigorc T. Coandà (Pite~ti) - 7 lei în 1904, Elena Perticari (lzvoru de Sus) - 50,
cost umc haine ~i aile daruri în 1914 114 .
Cu toatc progresele realizate în aceasta perioadâ în dezvoltarea ,.
învatâmüntului, numàrul copiilor de vârstâ ~colarâ care râmâneau in afara ~colii era,,
ridicat, deci ~i procentul de analfabetism.
Pânâ în anul 1899, Arge~ul era în grupa a II-a a judetelor, alâturi de:~
\.1chedin\i. Go1:i. Dâmbovi\a, Buzâu, Bacàu, Fâlciu, Roman, Suceava, Boto~ani, care se J
înca<lrn înll·e 16-20% ~tiutori de carte 11 ~.
În anul 1905, Arge~ul ocupa locul al 17-lea în România, în privinta ~tiutorilor
d1: rnrtc. CL13 1 bàrba\i ~i 5 temei ~tiutori de carte la 100 de locuitori 116 .
În anul 1912, la populatia ruralà din Arge~. de la 8 ani în sus erau ~tiutori de
carte 33, 1o;,o (53, 9% barbati ~i 13, I% femei), fafà de cifrele de pe plan national (32,6%:
42,4 bàrba ti ~i 15,8% femei) 117 . Populatia urbana din Arge~ ~tia carte în proportie de
62,76% (7 1,% barba\i ~i 50,6% femei). Pentru a avea o imagine edificatoare asupra
~tiulorilor cle carte în perioada 1899-1912 în comparatie cu situatia pe tara, am alcatuit
acest wbcl 11K
-

Populatia de la 8 ani în sus care ~tie carie,
la 100 locuitori
Femei
Total
Barbati
1899
1912
1899
1912
1899
1912
~ - - · - - - - ·---·
28, 1
13, 1
53,9
2 3 1 13, 1
33
: Arge~ • pop ula\ia rurala
' '
4,5
25,7
15,8
15,8
49,4
32
0 ula\ia rurala
~nâni~-=~
71,9
38,9
50,6
48,9
: Arge~. por ula\ia urbanà
62
63.2
54,3 :
23,2
.__ Ro111â111a-p ~_ula\ia urbanâ
i
i 39
16,7
.L
36
56,3
i
L Argc~ · po1Jula\ia urbanà-ruralà
- - - - - --------

--

1'1 ocentele ~tiutorilor de carte din Arge~, clin mediul rural erau apropiate de
cclc pc

rnr·:I,

diforentclc m:ii m:iri in def:wo::irPa judefului tiinn in r~nn11I fPmPilnr,

~tiu!oare de carte.
in tre anii 1899-1912, numârul ~tiutorilor de carte s-a dublat, dar procentul de
analfabe1is1 11 se mentinen totu~i riclicat (67%). S-a miqorat ~i raportul procentajului
11iutorilor t k carte de la ora~ ~i sat. asttel, cà dacâ în 1899 era de 32/1 O. în 1912 a a_juns
de I l)i 10 î1 1 favoarca ora~ului. A~a cum reiese ~i clin tabelul urmàtor numai 36.6% din
popula\ia Argqului, dupa 48 de ani de invaiamânt primar obligatoriu ~tia sà scrie ~i sâ
citcasdi.
-·

sub 7 ani

•·

1
1

Bàrbafi

___ [_ _____ Femei _

1

Total

'-' /J11/e111111/ o ftcwl al .'v!CII'. ~ol VIII. nr. 190/1901. p. 2603. IX. 206/1903. Il- 3159
~ ,.( ia,.cta ranilor", XIII. 1-1/3 04 1905. p 3
iir, • .\. ·onvurhi ri dida~11cc··. XL 1/aprilic 1905, p 7-8
I:

,a

i:, \'1ut1sticu.>·fu11onfor Je cane

d111 1/omdma. intocmilti pe haza rez11ftatelor dejini/fve ale recmsamd11111/11i

ge11el"(I/ ul po1 mlu/1e1 d111 I 9 deœmbrie 1912. Stabilimenwl de arte grafice Albert Bwer, 13ucure~li, 1915.
'" lbule111. p. 19:i.
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Célrle

Nu ~tiu
carte

~tiu
carte

Nu ~tiu
carte

Stiu
carte

Nu ~tiu
carte

45016

38509

11239

75829

56255

114338

9333

3639

4815

4686

14148

8235

42148

16054

80515

70403

122663

)tiu
Populatia
ruralll
Populatia
urbanll
Populatia
~ural-urbanll

1

22944 F
22349 B
1782 F

593

r

17468
24726 F
54349
24095
B
---•·----

Activitatea extra~colara a învAflltorilor ~i a institutorilor. Dupa 1900,
Spiru Haret a sprijinit activitatile extra~colare ~i mai ales initiativele învà\lltorilor. La
început s-au înfiin\at bàncile populare, la care ~i-au adus un aport deosebit ~i
învàtâtorii: Andrei Marinescu (Prundu), fondatorul unet cooperative pentru
industrializarea laptelui 119, P. Râdulescu (Mu~âte~ti) ~i altii.
În 1911 în Arge~ erau 133 bânci populare eu 2.096.594 lei capilal eu 16793
depunâtori ( 14.959 plugari, 268 comercianti, 487 meseria~i, 432 functionari, 239
proprietari, 211 preoti ~i 197 învàtâtori) 120_
Cercurile culturale au contribuit la ridicarea stârii morale a sâtenilor, prin
cultivarea sentimencelor frurnoase ~i ,,prin îmbogatirea mintii eu cuno~tinte praclice·.1 21 .
Sez/Horile sàte~ti se fineau seara, mai ales în lunile de iarnà, fiind ini\iate de
câtre învll\lllori. Primele ~ezàtori sate~ti s-au organizat în Arge~, în anul ~colar
1902/ l 903. pe lângà 6 ~coli, unde s-au \inut 21 de ~edinte la care au participat 557
auditori. În timpul destà~Lll'iirii acestora s-au lucral cusllturi nationale, împletituri, s-au
citi basme, nuvclc, legende.
Scolile de adulti s-au înfiintat în 1896, P. Râdulescu cerând ca ele sa devina
c1devàra1e università\i populare. iar frecventarea lor sa fie obligatorie 122 . În Arge~ s-au
înfiintat numai ~coli de prinrn catcgorie (în care se predau materiile din învà\llmântul
primar). În anul 1901 il 902 au fost 13 ~coli de adulti eu 321 cursanti 123 , în 1902/ l 903.
12
43 de ~coli 4. iar în 1906/1907 crau 67 ~coli eu cca. 2000 de cursan\i 125 .
Un marc numar dt: tineri frecvenlau aceste ~coli, de~i ele nu au dat rezultale
scontate, mai ales cii învàtàtorul era ,,prea împovàrat" ~i nu era prea bine platil 116 .
Bibliotecile populare s-au înfiin\at începând din anul 1898, ajungând în anul
1901/1902 la 47, care a veau 1400 de volume, deci câte 30 de volume de fiecare 127 , iar
în 1906/1907 ajungând la 97' 28 ~i în 1914/1915 crescând la 128 129 . Prime le I0

1

"

,.Înv~l/llorul satclor". 1. l/augu,1 1908. p 2

"" .fo11an,I hôncilor pup1dare }' coopera/1velor .-a1e~·11
121
Operele lui Spiru Haret. Il, p 140

dm llomâma. Uucurc~li, 1912. p. 2-11

1
"

,.Ciaze1111aranilor", XIV. 4913 decembrie 1909. p. 2.
Raport privitor la activitatca revizorilor
1'Arhivele Nafionalc Bucure~ll, fond M.CIP, dos. 84/1903, f. 99.
2
j lbulem, dos. 1010/1906, t'. 114.
1
'' Ancheta inva/amân1u/11i pnmar. 1. p 218-219
2
' Rapon privilor la ac1ivi1a1ea rev11.onlor
J• Arl1ivcle Nationale B11curc~11. i'und '.\·ICI P dus. 84/1903, r 99
2
·• Fxpunerea .1·11ua/te1111de1U/111 Arg<'I pe ,11111/ 19 / ./, P1lc~ti, 1915, p. 2.
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bibliolcci înfiin!atc in judetul Arge~ au fost: Albe~ti, Bascov, Coste~ti. Hârse~ti,
130
\llu~àtc~ti, Rociu, Oa~ja, Su ici. Tigveni .
Serhtirile ~colare au luat amploare dup 1900, atât cu ocazia ~edintelor
ccrcurilor culturale cât ~i a încheierii anului ~colar pentru strângerea fondurilor
ncccsare construirii localurilor ~colare. Serbl!.ri apreciate au avut loc la: Stroe~ti,
1
Tutulc~ti, Bune~ti. Mozâceni etc. Corurile sâte~ti (53 în anul ~colar 1906/19071l ),
teatrele socieU!\ile culturale au devenit cunoscute pe plan national.
Socictatile cultural-economice au constituit un mijloc de manifestare a
potcn\ialului creator al cadrelor didactice, dintre acestea amintind: ,,Scoala nouâ", cu
scdiul la Domne~ti, ,,Înaintarea tl!.ranului", cu sediul la Hârse~ti 132 , .,Vâlsanul",
.J opologul", .. Bune~ti". ,,Steaua satelor", Râul Doamnei", ,,Podgoria"m_
in anul 1909 s-a înfiintat societatea culturala ,,Solidaritatea". formatâ mai ales
din învà{àtori. Scopul acesteia era organizarea de conferin\e publice, serbari ~colare,
bibliotcci si'llc~ti, abonarea li:! reviste ~i ziare 1J 4 . Societatea avea ca organ de presa
rcvista ,,Învà\àmântul satelor". În ianuarie 1910, societatea a organizat la Pite~ti o
scrbarc la care a vorbit ~i marele istoric Nicolae Iorga 135 . În decembrie 1910 ea ~i-a
schimbat denumirea în ,.Societatea corpului didactic primar din judetul Arge~, cu scop
cultural ~i tilantropic, 136 printre care ~i acordarea de subventii elevilor sâraci ti
întiin\i:lrea unui internat pentru fiii cadrelor didactice 137 .
t\ctivilalca extra~colarâ a fost bine apreciatâ în judetul Arge~ de câtre
prelectul Nicolae Brînzeu, profesor de liceu. În anul 1909 el spunea ca ,,de activitatea
cxtrn~colarà c1 D-lor învà{àtori am fost foarte satisfàcut ~i le aduc, pe aceasta cale,
111ul\t11nirilc noastre" 11 ~.
De altfel, reprezentan(ii cadrelor didactice arge~ene ~i-au adus contributia la
buna deslà~urare a congreselor corpului didactic primar. Astfel, la congresul corpului
didactic din 1-3 iulie 1901 au participai: Emil Motoescu (Hîrse~ti) ~i P. R!ldulescu
( Mu5:i1e~l i) 1"\ iar la congresul din 28-30 decembrie 1905 s-au evidentiat înv!lta.torii
arge~i.:ni: P. Radulescu, Andrei Marinescu ~i 1. Diaconescu 140
La rnngrcsul din 3-5 iulie 1909, Gh. Dobrinescu din Dedule~ti a cerut ca
j11111:'i1;11t> clin ,111nele provenile din amenzile ~colare sà fie date ca ajutor elevilor sâraci,
iar P. IU.idulescu a vorbit despre activitatea extra~colarà ,., , iar in 191 O a vorb1t despre
11i.:cesi1atea obligativita\i1 învàtâmântului pentru adulti 142 . Multe din propunerile
argqcnilor au ïost re(inute în documentele oficiale adoptate de congrese.
''" /:i1il,•1i1111I o/iuul al MC/.!'. 15 august 1898-15 augusl 1899, p. S1
"' ,\rlmdc i'ia!ionalc 1311curc~t1, fond M.CI P dos. 1010/1906, r 114

"·' ,\rlmclc Na(1<111alc lil1ala !\rgc~. fond ~coala Pnmara Mârglua. dos 13 l'i 900.
''' (. · R~duk~<.:u-( \,d;n. Swlile dm j111/etul Muscel in 11mpul rci:bo111h,1 ,; ocupatwnu ( ! 9/6-1918).
C.i111p11!ung. 191 h. p i:lh
... , ,.itcli\ t[m111dur ·. \VIII. 14 ! 4 aprilic 1910. p. J.
;·· .. im n1rm1ünt11! ,aidu..-· <,: 15 rnnuanc 191 O. p. J
"'" /huli·111. Ill. 1:\ clccc111bnc 1910. p 4
"'/i11de111. 6-7.1 l'JI 1. p 4
1
" L1JJ1t1·1erea s//u11/ie1 ;11de/ul111 Arge}. 1'1te~Ii. 1909. p 25.

',., /\rl11vdc l\ap,malc liliala Argc~. fond !;icoala Primara lsb~e~ti. dos. 611900.
·'" /\11um11I c,,ngrcsulw al do,lea ... , 1905. 8ucure~ti, 1906. p 42. 56-59
' l/11de111. XVII. 29-10/1909. p. 3.
"' /hulem. XVIII, 29-30 / 1910. p. 2.
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invatamântul primar privai s-a dezvoltat continuu mai ales în cele 3 ora~e:
Pite~ti, Câmpulung ~i Curtea de Arge~. lnstitutul de baieti ,,"Progresul" din Pite~ti,
înfiintat în anul 1897 avea un numàr de elevi mie, din 1908 servind ca internat pentru
elevii ~colilor publice 1•1 .
Scoala romano-catolica i~i continua activitatea cu doua sec\ii: maghiara ~i
germana, avându-i ca directori pe W. Kaluga ( 1900-1911) ~i G. Müller ( 1912-1914) 1·•·1.
A funqionat ca ~coalà mixtà. iar cursurile erau predate în limbile germanà, maghiarà ~i
româna. Predarea limbii române ~i a istoriei erau neglijate, iar elevii erau ,,"extrem de
145
slabi la mai toate obiecte]e·' spunea inspectorul G. Costescu în 1909 .
Scoala evanghelicà-luteranà, aflata pe Bulevardul Elisabeta, nr. 4 din Pite~ti
era mixtà, având un numar marc de elevi ~i trei cadre didactice. Elevii, în anul 1909 :
1910 erau, dupà nationalitate: 12 români, 32 austrieci, 9 unguri, 2 italieni, 1 bulgar 1
po 1onez, 1 armean, 2 grec1. ~1. 6 evre1·146 .
Scoala cal vina (reforrnat[1) ungara funqiona pe strada Serban Vodà, nr. 107
la Pite~ti, avându-i ca directori pe: G. Gaboy (1901-1905), T. Laszlo (1905-1911) ~i
7
L. Varga ( 1911- 1914 )1" , fiind ~coalà mixtâ, cursurile desfà~urându-se uneori dupa
sistemul din Ungaria. cu ~ase clase, într-o singura sala. Elevii au fost gàsiti ,,"slab
pregàtiti" ~i în anul 1913 / 1914 1~8 .
Scoala israelita a funqionat ca ~coalâ mixtâ, cu programa statului. La
inspeqia fàcutâ în anul 1914 în ~coalâ era ,,"progres ~i disciplinà, iar la mai toate
obiectele elevii au râspuns cât se poate de satisfàcàtor'.1 49 .
lnstitutul de fete .,"Dochia Tomescu", ~i-a continuai activitalea, având
programa statului, eu eleve interne ~i externe. Era bine organizata, dar taxek erau
ridicate. Cadrele didc1ctice crau recrutate de la ~colile publice. Aici se mai prcdau în
plus fatâ de ~colile publice limba franceza, limba germanà ~i pianul. La inspeqii
.:·~coala era curatà, elevck au dat raspunsuri satisfàcatoare, era disciplina, iar hrana
elevelor era buna·.iso_
lnstitutul de fetc ,."Teodllra Gheorghiu", silllat pe strada Bràtianu, nr. 65 din
l'ile~ti era o ~coala de prestigiu. Pâna în anul 1905 a fost condus de Tcodorn
C1hcorghiu (Popescu), din 1906 / 1907 a fost condus de Elena Bancscu ~i din 1907 a
luat-o alàturi pc Ecaterina Constantincscu 151 . Datorita taxelor ridicate a fost freC\entatà
de pu\ine eleve, având ~i o gràdini\a de copii.
Al\i copii erau pregàtiti in familie 5i în luna iunie sus\ineau examene la ~colik
152
publice . A~a proceda în anul 1902 poetul Ion Pillat care solicita ca fiul sau Nicolae ~i
liica sa Florica, pregàti\i în ramilie sà fie repartizati la ~coala de baieti nr. 1 din Pitc~li
pentru a-~i 'illS\ine examencle pentru clasa 1, respectiv clasa a Il-a în iunie 1902 15 ~_
"' Co1alog11/ .ycoalelor pururn/ore. lrhl de ane geogratïce .. Carol Gobi", Bucharesl. 191 O. p. 5
:u Stat,sl!ca inva1amâ111,,/111 privai. 1898 / 1899, p. 5. 1900 / 1901, p 11
·
"·' Arhivele Na\ionalc tiliala Argq, fond ~coala Primara Romano-Catolicll Pitc~ti. dos. 6 / 1912
'"'Arhivclc Naponale Bucure~ti. fond MCIP dos. 1429 / 1909, r l 1.
'" S1a11s11ca inva/tîmà111uh11 pnvar. 1901 / 1902. p. 42
""tb,dem.1907/1908.p 383.1909/1909.p.85. 190911909.p 9
1
1''Arh1vclc Napunak B11cure~1i. lond MC 11'. dos. 1430 / 1909. p. 4
1
"' //,idem. dos 4 12/ 1902. f 9
,,: lbulem Dos 10!14 / 1905. f 6
'"Ibidem.dos 776 / l 90J. f 82. 1L)918 / 1G 12. r 27-35.
'" Arh1vt:I~ l\:a\io11ale lil1ala /\rge~. '.;jcoala Primarà Bllie\i nr I l'llt:~li, dos. l /1911.
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La Cu1tea de Arge~ s-a înfiintat în anul 1911 ~coala primarâ a societâtii
,;'/\rgef', iar in 1912, în mahalaua Flâmânze~ti, ~coala primarâ a societatii forestiere
,;'Argcf' din Cumpâna 15~. Aici învâJau atât copiii din ca1tier cât ~i cei ai funqionarilor
stràini de la fabrica de cherestea din or~.
În mediul urban, invâtâmântul privat primar a luat amploare, numârul elevilor
a_jungând numai in Pite~ti in anul ~colar 1899 / 1900 la 221 iar în 1913 / 1914 la 274
clcvi 1" . Numl'lrul promovatilor a devenit mai mare, ajungând ca in 1907 din 102 elevi
prezcn!i la examen sà reu~eascl'I 99, deci peste 97% 150
Învàtamântul secundar. Învâ\amântul public secundar din judetul Arge~ a
fast repreze111at pâna in anul 1912 de o singurâ ~coala la Pite~ti ~i una la Cârnpulung.
Liceul din Pile'?ti, a beneficiat de un nou local incepând eu 1899. Numarul
prolesorilor a crescut continuu, de la 20 (8 definitivi ~i 12 suplinitori) în 1898 /1899
ajungàndu-se la 29 in 1911 /1912, toti titulari 157 . Multi dintre ei s-au remarcat pe plan
na\ional: N. Apostolescu. doctor in litere la Sorbona, 1. Tutuc, autor de manuale de
aritmetica. algebra, geometrie, 1. Baiulescu, ,,profesor de vocatie", Emil Ludwig,
prolèsor universitar de fizicâ-chimie, Virgil Lupescu, autor de manuale de istorie,
M.Càprescu, profesor de istorie, ,,cel mai bun ~i mai inteligent profesor pe care 1-am
avut la Pite~ti••, ,~i amintea fostul sàu elev, cunoscutul chimist Dan Râdulescu 158 ,
Teodor Bâjcnaru, profesor de muzicâ, dirijorul celui mai bun cor de elevi din tarâ. 159
Liceul a avut douà sec\ii: clasica ~i modernà, cei mai multi optând pentru
sec1ia realà, care, incepând cu 1909 a înlocuit-o pe cea clasicà 160 .
Accesul la învâ\âmântul secundar era dificil, nu loti pârinJii permi\ându-~i sa~i \ina copiii. Astlèl, in anul ~colar 1908 / 1909 elevii se împârteau dupà originea
socialà a pàrin!ilor asttel: 80 sâteni agricultori (\ârani înstariti), 1 fabricant, 8
me~tc~ugari, 55 comercianti, 77 mari proprietari funciari,
144 runqionari publici '?i comercianti, 51 preoti. 8 militari, 18 liber profesioni~ti ~i 18
11
orlitni ".
În anul 1897 elevii au înfiintat societatea de lectura ,,Junimea", eu scopul
,,làrgiri i cercu lui de cuno~t in(e câ~tigate in ~coala" ,r, 2, p1 intre semnatari fünd ~i vi itorul
poet Ion \llinulescu. elev în clasa a VI-a a liceului ,,1. C. Bràtianu·'. În anul 1902, elevii
au inlïin\at socictatea ,,Doma·· 1ar in 19 J u soc1etatea spomva a elevitur, cumJu~a Je
maestrul de ~port V. Mândru 103 . Din ini(iativa profesorului Remus Macarie, .:unoscut
constructori de viori, s-a înfiin\at un Quarte! de coarde (Remus Macarie - violina, 1.
St~nescu Delar violina a doua, Gh. Mutu - viola 5i C. Albu - violoncel) 1114 •

''' lb1</~111. fond )cuala Prunara de Ba1e11 Curte::t de Arg~, dos. l / 1911

'" /\rlmck Na11onak: Bucu1c~1i. fond M.CIP., dos. lt,22 / 1914, f 4.
"'' lbtclc:111. dos i 282 / 1907. f iO
'" M. lladi.:,.:u. 1 l'opc,cu. op eu . r 44
"" 1) Raduicscu. 0111 111e111omle meie. 13uuire~li. 1974, p. 34.
,..., Jh1cle111
'"' !\rl11vdc Nationale lilrnla Argc~. fond Liceul ,J C B1atiami'·. dos 55 / 1908. p 104.
""' Stut1st1w inrà/tunamu/111 public Ji part1cuiar pe an11/ ~co/ar 1908 ! 1909. Bucure~li. 1912. p. 48-64
,, .. M Baclcscu. N Matcc~cu. op. eu. p. 142.
,., lh1el<'111. p lhl
:,,, //,u/e111. p 23
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Oin anul ~colar 1904 / 1905, când liceul de 8 clase a fost complet, el a
functionat pânâ în anul 1910 eu 9 clase de elevi, având divizionarâ numai clasa 1. Erau
cuprin~i în clase intre 448 de elevi in anul 1905 / 1906 ~i 491 în anul ~colar 1909 /
166
1910 165 . Oin 1910,, Ministerul aproba înfiintarea clasei a li-a divizionare, iar in 1914
167
/ 1915 exista ~i clasa a Ill-a divizionarà • Înfiintarea claselor divizionare era impusa de
cre~terea continuà a elevilor care ajunsese la 601 în anul ~colar 1914 / 1915, în cele 1 1
clase existente atunci in ~coala. Dintre acestea, ~apte clase aveau efeclive intre 55-77
elevi 168 . Prin activitatea culturala desfà~uratâ de profesorii de liceu in cadrul Ateneului
din Pite~ti ~i a Legii culturale, precum ~i activitatea profesionalâ a elevilor ~i
protesorilor au situai liceul din Pite~ti printre cele mai bune din \arà.
Liceul .,Dinicu Golescu" din Câmpulung - Muscel a funqionat ca gimnaziu
pâna în anul 1917 când s-a transformai în liceu 16'1_ Dintre profesorii gimnaziului din
aceastà perioada amintim: Alex. Mu~atescu, profesor de latina ~i elinà, Ion N icolaescuBugheanu, profesor de latinà ~i elinà, C. Zamfirescu, profesor de matematicà, E.
Dinescu, profesor de latina ~i francezâ, Gh. Sapcaliu, profesor de românâ ~i istorie,
Dem Nitulescu, profesor de geografie, Dumitru Baciu, profesor de franceza ~i românà.
iar dintre elevii gimnaziului: dramaturgul Tudor Mu~atescu, Dan Simonescu, Ion
Barbu, etc. 170 . Tot la Câmpulung au mai fost ~i 2 gimnazii industriale ~i unul comercial.
~coala medie. În anul 1912 a fost sanqionatà Legea pentru întiintarea ~colilor
171
medii de bàieti ~i fete în ora~e ~i comune mai mari . Pe I septembrie 1912 5-a înliintat
la Pite~ti ~coala medie, numai clasa 1, ca profesori fiind numitii: Gh. Stânescu-Delar.
institutor, ca profesor de litere ~i director, llie lliescu, institutor. pentru partea
~tiin!ificà 172 . Numàrul elevilor care au frecventat ~coala a fast mie, ceea ce întâre~te
concluzia lui Eliodor Constantinescu care spunea cà ele nu corespundeau nevoilor reale
ale progresului nostru în aceastà perioada 17 J. Aceastà ~coalà n-a însemnat decâl un
' gimnaziu, mai prost organizat ~i încadrat, un refugiu pcntru elevii care nu rcu~cau la
admilcrea în liceu, a~c:1 cum reiese ~i din tabelul urrnàtor 1' 4 •
-A;~ii-~colari
c,a;a--T
------ -~=-~~-=~~Îev-iT-- -1
înscri~i _______ retra~i
eliminati
promova!i
9
72
9
54
1912/ 1913
•-------'----------1913/1914
54
14
8
23
-- - - - - - - - ➔ ----+-------+------1--------+------·1913/1914 i
li
18
l7
1914 .1 1915
1914 1 1915
---------1914/ 19l5

1-1

1

28

1
li

5

-l

20
4

1

----1--------+-------+-----+----------i

1

--

'

6
11

Ill
--·

·---- -- - - - - - - - - - - , , > - - - - - - ~
1

---------

'' Arhivde J\:a\ionalc liliala Argcs. fonf L,ceul .. 1 C Bratiamc, dos 50 / 1906. r. 75; dos 55 /1909
'"· Ibidem_ dos. 57 / 1910. f. 175.
"·' lh1de111, dos 55 / 1909_ f. 84
·"' An11a111/ liœu/111 pe a1111/ ICO!ar / () 14 1 1915, p. 25.
11 1
•· Gh. Pârnu\à, 1. ~ucu, op cil
''" An11aru/ L1ce11/111 .. D1111c11 Colescu ... Ciirnpulung-Musccl, 1969.
'" Ràdulescu, for111oc. S . Colec/w legilor. regula111en1el<: progrw11elor . .. Bucurcsti. 1912. µ 62-64
1
' ' [liodor Constantincsc11. Scoala med1e d1<pâ tre1 ani def1111cfio11are, Bt,curesti. 1915. p 5.
'''lb1de111.p 11,17
,,, /bl(/e111. p 14
11
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~coala Normala ,,Carol I" din Câmpulung - Muscel a continuat sa râmânâ una
dintrc cele mai importante din tara. Printre profesorii sâi amintim: Toma Dicescu,
doctor in filozofie la Leipzig, Ion G. Marinescu, Dimitrie Scurei, Ion Popescu Voite~ti,
doctor în geologie la Paris, Alexandru Mu~atescu, eminent profesor de limba românâ,
Ion Nicolaesu-Bugheanu, profesor de geografie, iar dintre absolventii ~colii amintim:
Ion Mihalache, om politic, I. C. Petrescu, losif Gabrea, profesor universitar, Aurel
171
Moise Marinescu, Ion G. Nicolaescu-Mâtâu .
Învatamântul privat secundar s-a dezvoltat în continuare. Multi elevi au fost
pregàti{i în particular într-un numâr tot mai mare, a~a cum rezultâ ~i din tabelul
unnàtm, mai al;:s datoritâ lipsei unor ~coli.

,-

Anii ~colari
~coala

1898/1899
1899/1900
1900/1901
1901/1902
190211903
1903/1904
r
1904/1905
1905/1906
1906/1907
1907/1908
1908/1909
1909/1910
i------1

~-=

Institutul
Progresul

lnstitutul
Tomescu

lnstitutul
Gheorghiu

13
18
28
20
17

32
47
74
32
42
29
43
40
57
57
56
50
56
75
51
76

19
39
35
38
35
30

-

1

!

~ ------ 1910/ 191 1
--- --- - -1911/1912
--1912/ l 9 l 3
---·-------- - - --::
1913/1914
-

..

;

-

29
13
32
8
30
21
44
1

33

1

41

1

!ns1i1utul .. Progn:sul·' p1 egi:\tea elevi m1mâi pcntru clasele gimnaziale ~i numai
bnie!i. ;ivând o existentâ destul de scu,ta.
ln'.>ituwl de fete ,,Dochia Tomescu" a avut clase inferioare ~i superioare, având
prolcso;-i de la liceu ~i alte ~coli pub lice din Pite~ti 176 . Rezultatele au fosr satisfâcatoare,
la cxmnenul din iunic 1913, din 51 eleve înscrise promovând 43 177 .
lnstitutul de fele ,,Teodora Gheorghiu", care din 1908 /! 909 5-a munit ,.Elena
Batist'" preg/\lca elevc pentru ~coala secundarâ de gradul 1, fiind cunoscutâ ti în alte
judc\c (in 1907 / 1908 avea 8 eleve din alte judete) 178 . Procesui de invà\àmânt s-a
destl'i!;iural în condiiii mai bune, astfel câ în iunie 1906, din cele 29 eleve prezente la
examen au promovat 28, 179 în iunie 1913, din 33 eleve au promovat 28 180 .
'" M. 1.

D11111, Fig11ri de dasciili arge~eni, Complexul Muzeal Gole~li, 1991, p. 333.
''/\rhivclc Na11onalc Bucurqti, fond M C.I.P, dos. 1426 / 1909. f. 2.
"' .l1111aml Uce11/111 ..l C Hriilianu··. 1912 / 1913, p. 26-28
'" Arh1vdc NaJio1rnlc llucurc~Li. fond M Cl P. dos. 1224 il 910, r 12.
,,,, lhllle111. dOY 1650 i 1908
17
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Învlitamântul profesional. Legea asupra învàt!lmântului profesional a fost
aprobatâ în martie 1899, atât de Adunarea deputatilor cât ~i de câtre Senat. S-a dat o
mai mare importantil practici i. Legea a creat cadrul institutional care a contribuit la
infiintarea unui mare numàr de ~coli profesionale, elementare ~i inferioare.
Scolile profesionale. Scoala elementarâ de comert (gradul 1) Pite~ti s-a deschis
la 3 octombrie 1899, într-o aripâ a liceului, apoi în localul Camerei de Comert 181 .
Scoala, condusà de Grigore Coanda era ajutatâ cu mici fonduri de c!itre Camera de
Comeq ~i primàrie. 182 În anul 1902 au absolvit ~coala 17 elevi din cei 41 câ\i intraserà
în 1895. În anul 1902, Camera de Comert, pe lângà local ~i incàlzit, a votai o subventie
de 2000 lei anual pentru materialul didactic ~i ca o modestà ràsplata a muncii
profesorilor, iar primâria a votai o subventie de 500 lei anual.
Oin 1906, ~coala ~i-a încetat activitatea, Ministerul avànd o nouà ~coala, la
inceput cu 3 profesori, apoi cu 5 in 1906 / 1907' 83 ~i cu 12 în 1911 / 191 l'K•I Numarul
elevilor a fost ridicat: 41 elevi în 1909 / 1910 din judetul Arge~ ~i 23 din alte jude~e 18 ~
Numàrul promovatilor a fost ~i el modest: 61 din 135 elevi înscri~i în 1912 1 1913 18'' ~i
câte 8 pe an între 1907 ~i 1913 187 . Materiile studiate erau: limba românâ, contabilitatea,
màrfuri, geografia, istoria, caligrafia, productologia ~i practica 188 . Elevii fàceau practicà
in fiecare câte 3 ore, la magazinele din ora~, dupà amiaza. La I noiembrie 1907 s-au
deschis cursurile ~colii de adulti eu 36 de tineri, majoritatea de la magazinele din
ora~, 189 dar participarea lor a fost îngreunatâ de patroni. Si în anii urmàtori numarul
elevilor ~colii de ad11lti a fost mie: 11 în 1910 / 1911, 9 în 1912 / 1913 ~i 2 in 1913 /
1914 190

Scoala lnferioarà de Meserii din Pite~ti a fost înfiintal:i de institutorul llie
lliescu, la I septembrie 1900, obtinând un credit de la primàrie de 200 de lei ,,pentru
subven\ionarea ~colii". Scoala de meserii (de ucenici) a funqionat într-o salà a liceului,
la început având mai mult un caracter practic, elevii lucrând în atelierele particulare din
ora~ 1Q 1. De la I octombrie 1902 ~coala a fost preluatli de minister, fïind reorganizata ca
~coalà inferioarâ de meserii eu trei sectii: lâcâtu~erie, tâmplàrie ~i ti11ichigeric 1'' 2 Scoala
a funqionat în diferite case închiriate, neavând un local propriu, de aceea ~i proccsul
de învatamânt a avut de suferit. mai ales în ceea ce prive~te activitatea practid'i, de
atelier. Scoala avea càte un atelier pentru tiecare sec\ie, unde se lucrau ob1ecti: neccsare
prncesului de inva\àmânt sau comenzi pe baza de contract. iar benetïciul net se
1mpartea astfel: 30% pentru fondul ~colii, 50% elevilor ~i 20% personalului 193
~• Anuarul L"·eu/111 ,J C Braliam1··, 19/ 2, 1913. p. 25.
"' Arh,vele Naponale fil iala Arge~. fond Primilria Pitqti, dos. 14 / 1899
·" J\rh,vele Na!ionale lïliala Arge~ fond Scoala Comc1ciall\ Pite~t1. dos. 1 / 1902.
1
"
Arhvdc Naiiunalc Bucure$li. fond \-1.C.I P.. dos. 424 / 1907. r 7.
;,. lhidem. dus 1284 / 1912. r 5-6.
"' Arhivele l\:aponale liliala Arge5. fond Scoala Comerciala, dos 527/ 1909
"''Ibidem.dos 1 / 1913
"'Ibidem.dos 1 / 1913
''" lbulem. dos 527 / 1909. 535 / 1915
"'' !l1111arrtl .";icoli, eleme,-uelor de Camer/, 1906 / 1907, p. 7.
,,., i\rhivelc Nationale liliala Arge~, fond Scoala Comercialll, dos 528 / 1910; 529 / 1911; 530 / 1912
''" i\rhivclc Nationale Buc11rc51i. fond M.C.I.P. dos 670/1901, r 1-2.
,,,: ,fouarnl ~·coale, de Arie }I meseni d111 1'1/e}li, 1902-1932, Pitc~ti, 1932, p. 15.
"" i\rhivclc Nationale Bucurqti. fond M C.1.P .. dos 1736/1913, r 9.
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Pentru popularizarea ~colii, la sïar~itul fiecârui an ~colar se organizau
194
expozi\ii eu vânzarea obiectelor confeqionate de elevi • Numàrul absolventilor era
mie în comparntie eu cei înscri~i în clasa 1. Între anii 1907-1917 ~coala a dat 124
absolventi (28 tinichigerie, 29 tâmplari ~i 67 lâcâtu~erie) 195 . Între anii 1909-1912 au
losl înscri:;;i în clasa 1, 377 elevi ~i au absolvit ~coala 119 (32%). Acest procentaj mie
se datora sâràciei unor pàrinti care-~i retràgeau copiii de la ~coalà in timpul cursurilor.
Ajutorul dat de autoritàtile locale a dat un impuls ~colii, reu~ind sâ se
înlïi11\ezc o întovàrà~ire, care avea 12 absolventi care au organizat un atelier de
tfünplàric ~i altul de tinichigerie.
Scoala lnferioarâ de Meserii din Curtea de Arge~ a fost înfiint:atâ de câtre
Minislerul lnstruqiunii Publice în octombrie 1901, ~coala functionând în localul
fostului seminar, eu trei seqii: ceramicâ, împletituri ~i tâmplarie, având conditii mai
bune decât cea de la Pite~ti 1%_ Oin 1906 s-a mai creat o sectie, sculptura in lemn 197 . În
afara studiilor teoretice se mai predau în plus muzica vocalà ~i desenul. Scoala a
începul eu 56 de elevi, dar pe pareurs numârul elevilor a scâzut, ea fiind frecventatâ de
copiii sarnci Cea mai populatâ sectie a fost tâmplaria. Numàrul absolvenfilor a fost mai
mie decât la :;;coala din Pite~ti.
Gimnaziul lndustrial de 13àieti sau ,,Scoala lnferioarà de Meserii" a luat fiin(â
in anul 1902 la Câmpulung-Muscel, având patru seqii: tâmplàrie, curelârie, pâlàrieri ~i
pietràric. Aici a ti.mqionat ~i o cantina pentru elevii din comunele îndepàrtate. Oin
obiectele lucrate de elevi s-au incasat bani buni, astfel cà în 1907 se strânseserà 13 .392
· l'!K
.
1Cl

Gimnaziul lndustrial de Fete din Câmpulung-Muscel s-a înfiin\at la 1
septembrit: 1905 ca ~coalâ profesionala de gradul 1, cu trei seqii: croitorie, rufàrie ~i
Lcs~loric. ~coala a fast condusa de Maria Sfetea ( 1905-1911) ~i Matilda N iculceaPope~cu ( 191 1-1920). Neavând un local propriu, ~coala a aJLms ~i în fosta vilà
Drâghiceanu de pe Grui. Scoala era organizatâ pe cinci ani de studiu. În anul 1907
prerectul jude\1ilui Muscel aprecia importanta ~colii.
Gimnaziul comercial de bliie\i din Câmpulung-Muscel a luat tiin(li în anul
1l) 1 1, în localul gimnaziului .,Dinicu Golescu", iar din 1912 în localul pompierilor. Pe
lângii matemle ob1~nu1tc la g1mnaz1u, se mai predau: contab1l1tatea ~1 producpa.
În anul 1901 a luat fi in\â o ~coalâ clementarà agricola la Dobrogostea, ca
urmarc a impulsu!ui dat de legea din 190 i, iar în 1903, o $coalà elemcntarâ de meserii
la IC11.:ov11,1. ';icoala elemtntarà de agriculturi:l de la Dobrogostca ~i-a deschis poqil<! in
ocw111bric 190~. tïinc.i preluatà de mir.ister. ~i-a început activitatea eu 12 clevi, in 1904
s-au mai înscr1s 8. iar in 1905 erau 16 elevi in trei clasc 199 . !;koala ,,mergea prost" se
araw într-o adresl\ a M inisterului din 29 mai 1907, deoarece nu avea un corp profesoral
.,des1oi11ic". unclte ~i vite de muncâ in numàr suficient fatà de suprafa\a terenului 200 .

'"" /\rh1vcle l\apt111alc liliala /\rge~. rond Liceul industrial
60-64
,.•. /\rhivdc Napoual Bucurc~ti. fond M.C 1.1' .. dos. 2218/1909. r 4
;•n 1) l i<.Jrcscu. O/J cil.. p. 285
,.,. (ill l':îmu1~ ( "â111pu/11ng-M11scel 1er, }I az,. Câmpulung, 1974.
,.,., l:.1p,1J1erea .1111,a/1e1111dcful,,1 Argq. Pitc~ti. 1907, p 37-38
!u., l\rh1vele Na11tmalc B11cu1qti fond M.C I.P .. dos 1206/1907. r.
;-,, A1111aml Scoale1 de arte -ï' meserii, p.
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Din 1908, i s-a dat o organizare similarà ~colilor elementare de agriculturà, eu
durata de 2 ani. Se predau: agricultura, gospodària ruralà, horticultura, pomicultura,
201
viticultura. aritmetica ~i contabilitatea, restul timpului fiind afectat practicii . Scoala
nu ~i-a atins scopul, fiind absolvità de doar 18 elevi între 1909-1911, dintre care numai
3 ~i-au continuai studiile la ~coala inferioarà de meserii, 4 practicând agriculturn pe
domeniile particulare ~i 10 tàceau ,,agricultura în gospodàriile lor" 202 .
Scoala Elementarà de Meserii din comuna Cacale\i-Zàrne~Li a fosl înfiintala de
minister în anul 1905, cu o singurà sectie - dogàrie, funqionând la început în localul
primariei, apoi în casele învà\âtorului T. Diaconescu 20 J. Numàrul elevilor a fost mie,
între 10-25 pe an. Durata cursurilor era de trei ani. Scoala avea cantina, subven\ionatà
de Casa Scoalelor eu 700 lei pe an. Beneficiile elevilor au fast mici iar ~coala nu a
corespuns a~teptàrilor, nefiind plasaUi într-o zona propice meseriei.
Scoala Elementarâ de Meserii din comuna Mozàceni a fast înfiin\atà de
minister 'in anul 1910, într-un local propriu construit din fondurile jude\ului, ;ivând
seqia de tâmplàrie-rotârie, avându-1 ca director pe N. Candidatu (în acela~i timp ~i
maistru tâmplar-rotar) ~i ca învàtàtor pe T. Popescu 204 . Numàrul elevilor a osc.:ilal între
15-24. ~coala a avut ~i o cantina, dar, din lipsa fondurilor a funqional eu înlreruperi
rnari 205 . Nic1 elevii 11-au primit sume însemnate din lucràrile pe care le-au fàcut 20''
Atelierul de olarie din comuna Màlureni a luat fiin\à pe lângà ~coala primarl\,
la ini\iativa învàtàtorului 1. Marinescu. G. Hizu, inspectorul înva\àmântului profesional
1-a ajutat, aràtând în raportul lui din 26 mai 1908 cà înva\atorul este un ,,pictor în toata
puterea cuvântului, eu studii în stràinatate ~i cu o expozitie la Bucure~ti" 207_ Totu~i,
întrucât exista un atelier similar la Curtea de Argc~, la numai 15 km distan\à nu i s-a
acordat sprijinul solicitat. 1. Marinescu a continuat sà-~i dezvolle atelierul prin foqe
proprii. Nici propunerile privind înfi1111area unei ~coli elementare de meserii (dogàric)
l..i Sàpunari-Dràgu\e~ti, propunere sus\inutà de prefectul jude\ului N. Brânzeu hi 25
, mai 190S n-a fast acccptata, cum ni<.:i întiin\area unei ~coli de meseri i în comuna
Ccpari n-a avut sprijin 20H, în anul 1911.
În anul 1911, apare atelierul de industrie casnicâ de la Nàmaie~ti, spri_1ini1 de
Ministerul industriei ~i comertului.
~coala Profesionalà de Fete din Pite~ti, înfiintatà la I septembrie 1897 a primit
de la familia Teiuleanu 800 pogoane de pàmânt ~i o pereche de case in Pite~ti 209 , un
gest rar întâlnit. Dupa 1900, ~coala a fast preluatà de càtre stat. Scoala avea durala de 5
ani ~i douà sectii: rufàrie ~i croitorie, la care, în octombrie 1908 prefecLul a rcu~it sa
intiin\eze ~i un atelier de \esatorie ~i broderie na\ionala 211'.
1

- - - - - - - - ~ -----i2'' lb,dem. clos 1124/11.JIO. f 16-18

'~,, Arhivelc Na1ionale tilialn Arge~, rond Prefectura Arge~, dos 3/1911
J\rh1velc '-la!ionale 13ucurqt1, fond M.CII'., dos. 1174/1907, f 32
Iw, lh,dem, dos 1233/1911, f 6: 17992/1912, r 2
111

'

1~" Arhivelc '-lationale lihala Arge~. fond Pretèctura Argc~, dos. 3/ 1911
~•- Arhivcle Nüponalc 8.icurc~ci. fond M.C.1 P. dos. 1213/1911. f 6. 1141/1912.
1.".lb1de111.dos
1363/1908.f 32
I"" 1\rluvclc l\a\ionalc li hala Arge~. fond Prcfoctura Ar gc~. dos. 3/l 91 1
(' .>\rlmck l\apo1wlc li!rala /\rgc~ Bucurc~tr. fond :v1 CI.P, dos 97211907. r 12
i '' /\ri11vdc Na!illnale lilial;, Argq. tond L1ccul .,Te1uleanu", dos. 6/1908
1
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Numarul elevelor era ridicat, fiind mai ales din clasele sociale de mijloc.
Astlèl. în anul ~colar 1903-1904 erau 43 de eleve în clasa 1 (32 din mediul urban ~i 11
din mediul rural), în 1909/1910, 41 eleve in clasa 1 (26 din mediul urban ~i 14 din
mediul rural), pentru ca în anul 1913/1914, numârul lor sâ ajungâ la 45 eleve in clasa !,
dintre care 24 erau din ora~ ~i 21 din mediul rural 211 . Majoritatea elevelor erau din
jude!ul Arge~. 26, alte 17 provenind din alte judete (1903 / 1904), pentru ca in 1913
/1914, 31 eleve erau din Arge~ ~i 14 din altejudete (elevele din clasa 1) 212 . Numârul
promovatclor a fost destul de mare fatâ de alte ~coli: 75 din 143 eleve in anul 1901 /
1902(deci.52%),94din 122în 1904/ 1905(77%), 105din 130în l9l8în 1918/ 1919
(80%) 211 . Multe absolvente s-au incadrat în diferite fabrici ~i societâti economice, altele
ca macstre de lucru manual la ~col ile primare rurale.
În anu 1 191 1 a luat fiintà Atel ierul-~coalâ de tesàtorie, broderie nationalà ~i
tricotajc, eu spri_jinul Camerei de Comert ~i Industrie din Pite~ti. La început ~coala a
fost frecventalà de 40 de eleve. A fost condusâ de Filofteia Segarceanu, diplomat al
~colii speciale din Milano. Între 26 iunie -1 iulie 191 I a organizat o expozitie cu
produsele confectionate, 214 dar dupa 1913, dispare din documente 215 .
Scoala de economie casnicâ din comuna Teiu. Înca din 1908, (4 iulie)
prclectu_l jude\ului Arge~_ cerea _Minist~rul~i În_t~~Jïnerii Publice sâ înfiir~teze o ~coalâ de
ccono1rne cas111cà la Sch1tul Trivale dm Prte~t1,- dar s-a opus P.S. Eprscopul de Arge~
carc n-a dorit sa ccdeze aces! loc 217 . Dupa interventii la Minister, acesta consimte sa
mute ?coala de cconomie casnicà de la Budi~teni (Muscel) în comuna Teiu 218 . Localul,
construit de judc\ a costat 34.765 lei 219 . Numàrul elevilor a fost scâzut, doar 25, din
•
no .
.
1ocuri·1 or 1,él 111terna1-11psa
Alte ~coli. Scoala de cântàreti biserice~ti din Pite~ti ~i-a deschis poqile la 1
octombrie 1897. din initiativa preotilor din _judet, organizati în societatea ,,Frâtia" 221 .
Scoala a funqional în localul protoieriei, la început, iar din 1899 în chiliile bisericii
.,Grcci .. ~n_ La 14 noiembrie 1905 a fost inaugural noul local al ~colii, pe strada
Oràtianu, nr. 17, având trei sali de clasà ~i o cancelarie221 . Personalul ~colii era format
din preo\i, numi\i de catre episcop, pe baza recomandàrii protoieriei î11 înfelegere cu
conduccrea societatii. sau pe baza examenului. În anul 1912 ~coala din Pite~ti a fost
dcsliintatà, deoarece erau prea multe ~coli de cântàret1 ïncr-o eparhre.
~coala de Cânlàre~i de la Curtca de Argq. Probiema mutàrii ~co!ii ac.olo unde
cra ~i sediul cpiscopici a fost pusà incà din anul 1901, dar ea a început sà functioneze
"· t\rhl\.:lc t\aponalc l"iliala Argc~. fond Liceu_l ,.Teililcanu··. dos 353 / 1903. 359 /1910, 36611914.
'" lhide111. do,. 3531 1903, 358 / 1908. 362 / 1912
"'//•1d<'111.dos 351 / 1899.354/ 1904.357/ 1908,363/ [912.
"' //i1dc:111. lùnd ':,coala !'nnum1 de 13~1c5i. nr 1. Piti:~li. dos. 3 t l ') 1i .
. ,, //,"/'-'111. lillld l'r1m.1ria l'it~~ti. dos 39 / i913
,,,. -\rl·,iv.·k N:q,onalc: ll11uirt'~li . fond M C.I I'. dos 1333 / 1908. r 36
''' //;u/<:111. r. 37
'" //>1de111. dos 11 &8 / 1909. r 2.
1
''' /[J/lle111.ùo, 2628/ 19l1,f 11
"" _1\rhivclc l\iaJionale liliala Argc~. tond Prefectura Arge~, dos. 3 / 19 l l
'" Drncon Aurel O l'opescu, Scoala de cântare/i bisericqli din Curtea de Argei, Câmpulung-.\foscel. 1935,
p 5
'" l/1ulC'111. p. 6
"' //,11/em. p 9
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din I octombrie 1910 în case le bisericii Flarnânze~ti 224 • De-abia în anul 1915 s-a
construit un local propriu pentru ~coala. Aici se studiau: muzica vocalà, rnuzica
bisericeascà, istoria testamentului, morala ~i liturgica, la care s-au adàugat limba
românà, istoria românilor ~i dreptul cetâtenesc. Scoala avea o duratà de trei ani ~i era
populatll de copi i de tàrani, deoarece beneficiau de întretinere gratuitâ.
Scoala de Notari din Curtea de Arge~ a fost înfiin\atà în octombrie 1908,
funqionând în casele lui Pandele lonescu 225 . Scoala avea o duratà de un an, iar elevii
puteau sa faca practica agricolà pe câmpul de culturà pe care-1 avea ~coala, în suprafa\à
de IO hectare 226 . La examenul de absolvire care se tinea în fata unei comisii formate din
profesorii ~colii ~i pre~edintele consiliului administrativ judetean sau delegatul acestuia
puteau participa ~i elevi pregàti\i în particular, numai dacâ erau in functia de notar 217
Numllrul elevilor a fosl destul de mare. Scoala a contribuit la pregàtirea unui 111.1rnàr
însernnat de notari, ceea ce a contribuit la mai buna functionare a primàriilor comunale.
Redâm Ill la be1u1de mai JOS part1c1parea e1ev1 1or 1a cursunï e ~co I"11··
.ne .
Elevii
Obs.
----Anii ~colari
Urrnat
Pregàtiti particular
lnscri~i
46
1908 / 1909
53
-- ---- -·--------------- ··--..i:
1909 / 1910
56
35
,.
1910
I 1911
51
37
30
---·--- -- ----·----,---46
25
16
~
1911 / 1912 1
44
1912/1913 ---36
23 t- - - · - - - - - - - - - ~
--·-· ---i5
1
1913 / 1914
49
1
43
--!
54
1914/1915
46
13 - - - ---------··42
36
10
pl5/l916
304 1
TOTAL
395
107
ln afara ~colilor prezentate din domeniul învàtnmântului profesional au mai
existai în judetele Arge~ ~i Muscel ~i altele. dintre care amintim: Scoala mcdic tehnicà
de comert din Pite~ti ( 1889-1955), Gimnaziul industrial de baie\i Cu11ea de Arge~
( 191 1-1942). Gimnaziul industrial de bàieti Càline~ti (Muscel) ( 1919-1948). )Coala
elementarà de meserii Gorganu (Muscel), înfiintatâ în 191 O. G im1rnziul industrial
.. Elena colonel P. Maca" Miro~i ( 1913-1949), Scoala de meserii ,,C. Minculescu" Su ici
( 1910-1944 ), Scoala comercialâ de bàie\i Câmpulung-Muscel ( 1911-1950).
Concluzii. Oin date le prezentate, consider ca în perioada analizatà ( 18921914), înva\àmântul a cunoscut o mai rapidâ dezvoltare decât în perioadele anterioare.
A crescut numâ:-ul ~colilor în învàtamântul primar rural de la 96% în 1896 / i 897 la
113% în 1913 / 1914, la fel ~i numàrul învàtatorilor care a crescul cu 55%, iar al
elevilor cu peste 217%. S-a dezvoltat ~i învà\àmântul secundar ~i liceul s-a consolidat,
numàrul elevilor crescând de la 448 în 1898 / 1899 la 609 în 1913 / 1914, iar al clasclor
de la 7 la 11. A aparut ~i o noua ~coalà secundarà, ~coala medie in anul 1912.
1
1
1

1

-

-

1

+-

---

---

'" Ibidem. p. 27.

"' Arl11velc Na\1011alc lil1ala Argej, fond Scoala de Notari din Curtea de Argc~, dos. 1 / 1908.
"'' lbule111. dos. 6 1 1908, f ! :i.
"' 1/Hdem. dos. 29 / 1911. 39 / 1913.
'"Ibidem.dos 1 / 1908. 45 / 1915.
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S-au pus bazele învâtàmântului profesional, care a cunoscut o dezvoltare
rapida. înliint.ându-se numeroase ~coli de meserii care au contribuit la dezvoltarea
indu~triei casnice, agriculturii, comertului ~i a culturii_ S-a observai ~i un sait calitativ
al înva\amântului, imbunàtàtindu-se pregàtirea, perfecçionarea ~i recrutarea cadrelor
didacticc, care trebuiau sâ fie absolvente ale ~colilor prevâzute în legile ~colare
adoplale în c1ceastà vreme. S-au îmbunàtâtit ~i perfeqionat programele, orarele ~i
organizarea procesului de invâ!àmânt de toate gradele, în pas cu dezvoltarea ~tiintei ~i
economiei moderne.
Un roi important pentru aceste realizàri 1-a avut legislatia ~i mai ales marele
pedagog ~i om de ~tiintâ Spim Haret. De altfel, aceastà perioadà se poate numi flirâ a
gre~i perioada Spiru Haret, omul care a pus bazele invatâmântului românesc modern,
practic ~i elicient, lucru ce s-a simtit ~i în zona Arge~ului ~i a Muscelului. În aceastâ
perioadà a lual amploare activitatea extra~colarâ a cadrelor didactice, care a contribuit
la ridicarea pe o treapta superioarà a ~colii primare, dar mai ales. la ridicarea nivelului
cultural ~i rnalcrial al poporului, mai ales a satelor.
În accst sens, învâtâtorii arge~eni ~i musceleni au scris o pagina valoroasà, cu
ini!iative ~i realizari in istoria pedagogiei moderne române~ti, activitatea extrâ~colarâ
creând acea generatie mândrà de dascâli care avea sà facà epocâ în istoria culturii
noastre: generaçia invâ\àmântului haretist. A~a cum remarca un învâ\àtor: ,,N-a fost
niciodata in România o mai mare revârsare de luminâ asupra satelor, o mai nobilà
activitate umanâ ~i naçionalâ ca aceea des~uratà de învâtâtori sub conducerea lui
Haret. Dc aceea, am intirea lui trebuie sâ fie necontenità în sufletul nostru" 229 . Desigur,
m1 existai multe greutâti, lipsuri, dar constatàm câ invâtamântul arge~ean a fost in
continua dezvoltare. În acest sens, o serie de cadre didactice arge~ene ~i muscelene s-au
tàcul cunoscute pe plan national, fiind apreciate prin activitatea pe care au desfà~urat-o.
Dintre profesorii ~i învatâtorii din aceastâ perioadà care ~i-au desfà~urat
ac1ivi1a1ea în ~colile din Arge~ ~i Muscel amintim: Remus Macarie, profesor de ~tiin\e
nalurnle, conslruclor de viori, N. 1. Apostolescu, doctor în litere la Sorbona, 1. Tutuc,
dislins prolesor de matcmaticà, C Albu, profesor de muzicà. 1. Gavriliu, Gh. ~apcaliu,
p1uli.:::,u1 1.k 1u111<111èl ~i i,lutic. lu11 Ti..,alviu, Ju..,lu1 î11 lilvlv1:,ic 1v111a11i.,;ii, lv11 l'upc:,..,u

Voite;;Li, doctor în geologie la Paris. Toma Dicescu. doctor în fi!ozofie la Leipzig,
,\lcxé111dru \tlu~alescu, profesor de limba româna.
0 scrie de elcvi care au urrnat ct•.rsurile ~colilor arge~ene ~i mu~celenc au
ajuns peste a111 pcrsonalitâ[i marcante în diferite domenii: învâçàmânt. cultura. politicà,
litcr;itura etc. Amintim câtiva dintre ei: Ion C. Petrescu ~i losif Gadrea, profesori
univcrsitari, dramaturgul Tudor Mu~atescu. academicianul Dan Simonescu, poetul Ion
narbu, Sorin Niculescu - Bugheanu. inginer, director Aurel Sândulescu, profesorul
universitar Mihail Ghelmegeanu, scriitorul George Ulieru, Ion N. Angelescu, profesor
~i rectoral Acade1111ei de Înalte Studii Comerciale din Bucure~ti, poetul Ion Minulescu,
Dumitru Mihalache, criticul literar Ion Trivale. folcloristul Dumitru Udrescu, poetul
Ion Pillai, fostul prirn-ministru Armand CalinesCLJ. càlâtorul Mihai Tican-Rumano,
marcle solisl de muzicà populara Marin Teodorescu -· Zavaidoc, filozoful Petre Tu\ea
}i al!ii.

"'' D V Toni.

/_o

do11azeu de am de la moarleu lu, Harel, in

,.Scoala ~i
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ARGESIS, STUD/1 §1 COMUNICA.RI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

CÂRTI BISERICESTI DIN COLECTIA

MUZEULUI JUDETEAN ARGES
GABRIEL BÀDESCU PLETEA'
Dinamismul neîncetat al lumii reprezintà un fapt esential în proccsul de
conservare-restaurare deoarece aceasta permanenta transformare determina modifü:àri
în structura obiectelor pe suport de hârtie. În 1973 Pre~edinlele Federa\iei
lnterna\ionale a Asociatiilor Bibliotecilor spunea: ,,Cartea este totul; cartea face parte
din patrimoniul cultural ca ~i componenta a avutici nationale. valoarea sa exprima
specificul national iar starea ci explica modul cum se trateazà aceastà mo~tcnire
culturafà•'.
Càqile în mod special dar ~i întreg suportul papetar implicà cerin\ele um:i
rnnservàri ~tiintifice ceea ce detem1inà o analizà a factorilor care aqioneazà <1supra
acestora. În aceste condi\ii ~tiindu-se ~i faptul cà responsabilitatca asupra intcrvcn\iei
revine restauratorului ~i cà propunerile de restaurare sunt aprobate confonn codului
deontologic ~i principiilur de restaurare de catre comisia de restaurare, cartea trebuie
prività ~i altfel decât un obiect de studiu sau ca un obiect istoric ~i anume ca un obiect
viu care suportà diferite tratamente în laboratorul de patologie a càqii de unde poate
intra in circuitul expozitional.
Conservarea obiectelor pe suport de hâ1tie necesità o arentà îngri_jirc fo\à de
masurile pentru neutralizarea factorilor ce dete~minà degradarea obiectelor ~i anu111e
pastrarea umidita\ii in limitele normale 45-65 % ~i o temperaturà aproxirnativ
constanlà, de asemenea eliminarea iluminatului natural ~i flourescenl <lin orin: sala î11
care se aflà un obiect organic, ~tiindu-se ca suportul papetar suportà aproximativ 50 de
luxi fiind în grupa I de iluminare. Un ait factor de care trebuie sli \inem cont este
poluarea atmosferica ca rezultat al arderii combustibililor care contin bioxidul de suif
acesta fiind absorbit de materialele poroase din bibliotecà, aqionând ca elemenl
hidrofil. Odatli cu apa din atmosfera se retin ~i mici cantitati de fier formând oxidul de
fier ~i acidul sulfuric. Lipsa ventilatiei in depozit sau expozitie determinà condi\ii
prielnice pentru dezvoltarea de microorganisme.
În Muzeul Judetean Arge~ se remarcà o preocupare continuà în sensul
cunscrvàrii patrimoniului pe suport de hârtie. având în vedere faptul ca, indiferenl dacà
este vorba de carte istoricà, istoria càqii sau oricc ait fel de carte aceasta reprczinta în
fond arhiva culturalli. Conditiile de conservare SL_lllt permanent îmbunàtatite ~i aduse la
zi de càtre personalul muzeului iar achizitionarea càrtilor, documentelor, ~i a altor
; • Mt1/.ct1l Jude!can Argq. P1tqli
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lucrari pe suport papetar reprezinta o pnontate. Muzeul poate pune oricând la
dispozitia vizitatorilor dar ~i a cercetâtorilor documente inedite legate de istoria
ora~ului sau ajudetului.
Colectia de càr\i a seqiei de istorie cuprinde un numàr însemnat de caqi ~i
documente de valoare. A~ putea exemplifica eu cele 3 volume ale ,,Expunerii Parin\ilor
Greci în Psalrni". o carte scrisà în jurul anilor 1820-1825 pe hârtie manualà ~i care
penlru apaiitia ei în prima ediîie în anul 1646 a primit acordul împaratilor europeni ai
acclor timpuri . Cartea a fost scrisà în ateliere lui Baltasar Moreti în limbile latinà ~i
gn:ad\ pe co loane paralele. lnteresul atât dogmatic cât ~i ecumenic pe care 1-au
manifestal cei trei împàrati Ferdinand al 111-lea, Leopold al 11-lea ~i Maximilian 1
pub licând o asemenea carte se extinde peste timp ~i în judetul Arge~. Spun acest lucru
dcoarece pe tomul I exista o inscriptie datata: ,,ghenarie 1868" prin care aceastà carte
este dàruita ,,Domnului Deputat Scarlat Turnavitu" de càtre ,,Arhimandri t Hyppollitu
Dcrnitrescu''. Scarlat Turnavitu a fost o personalitate a jude\ului Arge~ elev al ~coli din
Golc~ti 1826-1830. administrator al judetului Ràmnicul Sârat $Î secretar al adunàrii
ad-hoc din Tara Româneasca care a participat în mod direct la revolutia de la 1848 ~i
de atunc i la toate Ill i~càri le v ie\i i na\iona le renascute.
0 altà carte de valoare din colecçie secçiei de istorie este o ca1te româneascà,
un .. C-:as lo v" din 1784 tiparità în timpul lui Mihail Constantin ~utzu de asemenea pe
hârtie manualà eu caractere slavone în ro~u ~i negru. Pe copertà sunt imprimate diferite
figuri geometrice ~i chiar ~i o icoana care îl reprezinta pe lisus Hristos. În interiorul
caqii întâlnim mai multe notari cum ar fi · ,,~coa la de cântareti Moisescu I. Corne liu
1906 ianuarie 9 Câmpulung"; sau o altâ însemnare de la pagina 21 care este începutul
màrlurisirii de credinçâ: ,,Crezu într-unu Dumnezeu'·; ori ,,Noembrie 1871 !one
Cerce lu: Domnule subprefect al comuni"; ~i mai jos: ,,Arge~u" însemnare care, se pare.
cà race parte dintr-o peti\ie folosità în încercarea de a se reface pagina. Exista de
asernenea în accst .. Ceaslov" o însemnare de la 1821 un în scris de mâna care se refera
la revo lu\ia lui Tudor Vladimirescu: ,,La leat 1821 ghenarie 8 s-au rid icat un Tudor din
jude\ul Mehcdinçi ~i au jefuit toatà Tara Rumâneascà ~i pà unna au ie~it turcii ~i pà
mul(i din oameni au tàiat ~i au robit. Si-n ace! an la mai 21 am intrat în tara Ardealului
Î11 cctntcLl S ibi ~; an1 io.:;;it

J~ de z . . . " s omn3t3 11 Si Jvcstru iero1nonah".

0 a treia carte care
face parte din patrimoniul
seqiei de istone a Muzeului
Judeçean
Arge~
este
o
,,Psaltire" din 1779 tipàr ità în
timpul domniei lui Alexandru
lpsilante de Kir Kesarie
episcopul Râmnicului. Cartea
este tipàrita pe hânie manuall!
pusa pe orizontal eu filigrane
în zone di ferite ale pagin ii
semn cà pagina a fost mult
mai mare ea fiind ulterior
împàrçitâ în ~ase sau opt.
Tipàritura s-a real izat cu
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cernealà de culoare neagrà având un chenar pe margine. ,,Psaltirea" este scrisà în limba
românâ cu caractere chirilice. Scoartele sunt de lemn îmbràcate în piele. Se pare cà s-a
incercat o restaurare a volumului, pielea fiind ulterioarà, deoarece pe coperta din fatâ
pe lângâ simboluri geometrice ~i semnul sfintei cruci existâ imprimat eu litere latine ~i
textul: ,,Legat cu (lipsà piele) Preotul Radu Comànescu". Pe coperta din spale sunt
imprimate diferite simboluri geometrice. Cotorul interior ~i de asemenea unele pagini
au fast reconsolidate cu hârtie de ziar dupà câte se pare in prima jumàtate a secolului
XX. Pe hârtia originalà întâlnim pete de ceara, ceea ce ne duce eu gândul cà aceasta
carte ar fi putul fi fost cândva un bun cultural bisericesc Dupà aceastâ refacere a
copertei, cartea a mai suferit o încercare de restaurare, de data aceasta, empiricà fiind
cusuta prin exterior coperta din faf,1 de cotor.
Caqile sunt mârturii ale unor traditii de dezvoltare a tiparului, a artei pe
parcursul mai multor secole. Aceste vestigii întruchipeazâ valori inestimabile ~i sunt o
expresie a istoriei, a vietii ~i credintei românilor din acest judei.
Uica~ele de cuit au pâstrat mici colectii de obiecte biserice~ti inca din sec. al XVIII-lea.
În perioada interbelicà Nicolae Iorga considera cà pentru salvarea monumentelor
culturale ale biseric,i de la distrugere ~i înstrainare este necesar sâ se creeze muzee de
profil. Reînfiin\area Ministerului Culturii ~i Cultelor in 2002, asemenea perioadei
interbelice a fàcut ca muzeele jude\ene ~i municipale sa poatâ sa se ocupe mai atent de
patrimoniul bisericesc, acestea având persona) calificat în conservarea obieclelor. Oin
aceasta rela\ie. patrirnoniu - muzeu - public cel care câ~tiga este spiritul românesc ~i de
aœia orice eforl pemru a rena~te obiectul ~i a-1 pune în lumina expozi\iei este
insuficient atâla timp cât nu se asigura o supraveghere profesionala. a stàrii de
co11servare ~1 valoriticarea lui, prin expozitii. Muzeul este radacina înfipta adânc in
pamântul istoric al tarii, care ne ajuta sà recuperâm ordinea de profunzime a obiectelor
împiedicând destramarea ~i defàimarea unei culturi, transformate radical, în prezent.
Muzeul de istorie este un spa\iu activ unde poti sà fugi în timp, sa te reîntorci în istorie,
sa pàtrunzi în spiritul vremii, sà trâie~ti ~i sâ respiri împreuna cu obiectelc expuse, sâ
crezi ~i sâ te legi spiritual eu întreaga comunitate.
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ISTORIOGRAFIE ROMANÀ ÎN SECOLELE
REGALIT À îll SI REPUBLICII
Nil sine magno vita labore dedit mortalibus.
(Fàrà mare trudà, viata n-a dat oamenilor nimic.)
Horatius, Satire

PETRE POPA'
Maxima fixata pe frontispiciul acestui capitol este o expresie a convingerii cà
toatc realizârile din perioada romanitâ\ii s-au datorat, în primul rând, marilor initiative
~i aqiuni umane, istoria ràsplâtind eforturile semenilor no~tri de atunci prin includerea
faptelor sàvâr~ite de ei în eternitate.
~coala istoriograficli latins s-a constituit concomitent cu stabilirea ~i
evolutia tipologiei institutionale proprie structurilor romane, având ca suport
mtelectual, metodologic ~i ideatic în~ptuiri similare din Orientul antic, dar mai ales pe
cele din vechea Grecie si din perioada Elenismului.
Ca dovadà, pentru câteva secole, scrisul istoric roman a fost elaborat de autori
greci, ace~tia continuându-~i apoi activitatea pentru o vreme, concomitent cu cei latini.
De asemenea, tematica unor opere din noua generatie s-a inspirai cu succes din cele
precedente apartinànd spiritualità\ii eline sau spatiului temporal imediat urmàtor.
lnceputul istoriografiei clasice latine se poate plasa sub forma analelor elaborate
frecvent in veacul Ill î. Hr.
Statu! roman a avut o existentà reala de 1229 de a.ni, de la 753 î. Hr., reper
ac<.:eptat de istorici ca reprezentând înterneierea ,,Cetà\ii Eterne" pânà la 28 august 476,
atunci când rnarele ora~ a cunoscut începutul dornniei prirnului conducàtor barbar,
generalul de neam germanic Odoacru (476-493). Acesta a fost ucis de Teodoric cel
Mare, rege al ostrogotilor (475-526), in urma ,,victoriilor italice" obtinute, succesiv, la
Aquileia ~i Verona. De-a lungul tirnpului, in Roma anticà au existai: structuri regale
(753-509 î. Hr.), instituindu-se regimul politic-administrativ specific dernocratiei
militare, structuri republicane (509-27 î. Hr.), puterea apartinând, de regulà, celor doi
magistra\i (consuli) ale~i prin comi\iile centuriate ~i investitii eu puteri absolute,
structuri imperiale (27 î. Hr. - 476), ~eful ma.relui stat bucurându-se de calitàti
sacrosante.
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În succesiunea veacurilor, istoria peninsulei este dominata, initial, de etrusci.
În mileniul I î. Hr. Ace~tia locuiau regiunile Nord-Vestice, numite Etruria, astazi
Toscana unde, supunând pe italici, au înfiintat 12 or~e, influentând puternic zonele
Romei antice pentru secolele VI-V î. Hr. La rândul lor, vor cunoa~te însâ dominatia
definitiva a latinitlltii. Ca sens al acestei simbioze, renumitei lucrâri de arta etrusca
,,Lupoaica Capitolinâ" i s-au adâugat Gemenii ,,Romulus ~i Remus", contopirea
simbolica dintre douâ importante etnii ale erei vechi concretizându-se apoi în fapte
istorice ràsunâtoare. ,,Lupoaica" a fost instalatâ pe Capitoliu pe la anul 500 î. Hr., este
realizata din bronz ~i a devenit simbolul perpetuu al Romei.
Spiritul pragmatic al romanilor, preluarea experientei aborigenilor cu notabile
realizàri în toate domeniile, infuziile culturale din partea altor popoare, au constituit
premizele demaràrii, de timpuriu, a sistemului istoriografic, devenit pe parcursul anilor
unul dintre cele mai bogate ~i riguroase ale lumii antice. La aceasta au contribuit,
totodatà, factori adiacenti, care vor da patinà demersului spre universalitate. Astfel,
constituirea ~i dezvoltarea impunàtorului or~ Roma pe Septimontium s-a transformat
într-o adevâratâ celebritate, oglinditâ pregnant în scrierile istorice. Cele ~apte renumite
înàltimi: Palatino (43 de metri altitudine fatâ de Tibru locuitâ de latini), Quirinale (55
de metri, locuità de sabini), Campidoglio (50 de metri, aflatâ între cele douà coline
amintite anterior, denumitâ ~i citadela Arx locul unde s-a edificat Capitoliul, Caelio (51
de metri. locuita de luceresi ~i etrusci), Aventino (64 de metri, locuitâ de plebei),
Esquilino (65 de metri, aflata la baza teatrului Colosseum. cuceritâ de latini) ~i
Viminale (58 de metri, initial nepopulatâ), au inspirat numeroase pagini de istorie,
geografie, etnografie sau literare. Ulterior, in perimetrul urbei au intrat laniculul (94 de
metri) ~i Vaticanul (63 de metri).
De asemenea, în lucrârile anticilor s-au prezentat marile porti de intrare în
Roma: Porta Carmentalis, aflata la poalele Capitoliului, Porta Trigemina, amplasata.
la baza Aventinului ~i Poarta Capena. din imediata apropiere a înàltimii Caelio, de
unde pornea Via Appia care ducea in Latium, regiune suburban!i înfloritoare ( 17.200
de km\ populata de latini înc!! din mileniul Il î. Hr.
lstoria Romei :intice :i cnn~e-mn:it ~11cce-~i11ne-:i l:i trnn :i ce-lnr ~:ipte- rrei

legendari, cle origine latini, sabini, etrusc,, ale câror nume s-au transmis pânà în
contemporaneitate. îngema.nate fiind cu o bunà parte a faptelor lor. Îi arnintim pentru a
întregi tabloul începâtor al existeniei ora~ului-stat, condus 244 de ani prin: Romulus
(753-717 î. Hr.), Numa Pompilius (717-673 î. Hr.), Tullus Hostilius (662-641 i. Hr.),
Ancus Marcius (639-616 î. Hr.), Tarquilinius Priscus (616-579 î. Hr.), Servius Tullius
de patricieni, ~i Tarquinius
(578-535 î. Hr.), ucis de un complot organizat
Superbus (535-509 î. Hr.), izgonit din Roma pentru modul tiranic de conducere al
,,Populi Romani".
În ltalia, regalitatea anticà a fost precedatâ de alte etape istorice, cele mai
vechi urme datând din Paleolitic, atribuite ligurilor nordici ~i siculilor sudici. Pe la
mijlocul mileniului Il î. Hr. au venit.din Europa Centralà italicii, respectiv triburile de
latini, sabeli ~i umbrii, constituind impreuna o comunitate de facturà urbanà, organizatà
sub denumirea de ,.Liga Perpetua", ce avea un sanctuar comun pentru toate etniile. La
754 î. Hr., în acela~i timp eu fundarea Romei, a început in zonde sudice colonizarea
greceasc!I. Sunt constituite renumitele centre me~te~ugâre~ti ~i comerciale: Cumae,
Sybaris, Crotona, Tarent (unica a~ezare întemeiatà de Sparta), Siracuza (devcnitâ între
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485-478 î. Hr. cet mai important centru economic, politic ~i cultural sicilian, pe timpul
tiraniei lui Gelon).
Prin intermediul acestor coloni~ti, care au contribuit la ceea ce istoriografia
elina denume~te Grecia Magna, s-au transferat spre ltalia componente esentiale din
spiritualitatea înfloritoarelor polisuri, cu deosebire scrierea. Alfabetul grec a fost
cunoscul ~i folosit initial de etrusci, preluat apoi de latini care, treptat, 1-au adaptat
specificului limbii lor, îmbunàtlitindu-i grafierea ~i structura. De aceea, primele
inscriptii sau opere de facturà istorica s-au realizat în limba elina, multe având însa
continut latin. Cea mai veche epigrafie, cu litere asemanatoare celor grece~ti, este
datat:1 în jurul anului 600 î. Hr., pe vremea regalitlitii.
Tot din aceasta perioadà, bine determinatà din punct de vedere istoric, existà
màrturii privind creatiile populare orale latine, constând din descântece, imnuri
religioase, preziceri, satire, anale, cântece de petrecere ~i familiale, mici exercitii
poetice prezentate la serbàrile organizate cu ocazia strângerii recoltelor etc. Ele au
influentat, împreunli cu spiritualitatea greceascà ~i elenisticà, structurile ~i tematica
întâlnite în epica, lirica, dramaturgia, istoriografia ~i în alte lucràri cu caracter umanist
din ampla etapà a culturii clasice romane.
Un loc important în asemenea cadru temporal îl ocupà insà legendele,
asemànàtoare cu cele întâlnite în oralismul elin. Ca o prelungire a poemelor homerice
se înscrie legenda referitoare la Enea (Aeneus) care suprapune perioada istoricà de
început a constituirii comunitlltii latine. Traditia plaseazà pe Enea, tiul lui Anchise ~i al
zeitei Venus, în tinalul Rlizboiului Troian din secolul al XIll-lea i.Hr. care, dupà
càderea ora~ului Ilion, a plecat spre Italia pentru a întemeia un ora~. Ajungând aici
dupà multe peripetii, s-a stabilit în Latiuim, unde se va càsàtori cu fiica regelui Latinus,
erou eponim al latinilor, Enea devenind astfel fondatorul gintei romane. Ideea va fi
reluata în creatia lui Yergilius.
Cei 472 de ani cât dureazli Republica la romani (509-27 i. Hr.) s-au dovedit
fertili pentru istoriografia de anvergurà a marelui stat. Este perioada când, conform
aprecierilor elaborate de Raymond Bloch ~i Jean Cousin, au avut loc Aventura Terestrà
(509-269 î. Hr.) ~i Aventura Maritimà (268-133 î. Hr.). În prima dintre acestea,
romanii au ocupat întreaga Peninsulà ltalica, dupà trei r11zboaie purtate cu Samnitii,
care s-au dovedit a fi cei mai viteji dintre triburile sabelilor, asemànàtor sabinilor. În
cea de a dona, ei au transformai Marea Mediteranà într-un Lac lnterior, ocupând
Sardinia, Corsica, Sicilia, Cartagina, Macedonia (148 î. Hr.), Grecia ( 146 î. Hr., numita
apoi Achaia), Hispania, Gallia, Cyprus, Syria, Numidia (Africa Nova), Illyria, Egyptus
~i alte importante teritorii, transformate în provincii. Elenismul a încetat, noua perioadà
fiind cea a Romanitàtii. Asemenea extensie nu putea sà ràmânà in afara preocupàrilor
istoricilor vremii, unii dintre ace~tia fiind de origine ~i limbà greacâ, ajun~i insà în
slujba Romei. Cuceritorii, constituiti atunci într-un nou ,,pol de putere", erau con~tienti
de marele lor roi civilizator, ce se impunea sà fie imortalizat prin scrierea unor opere
glorificatoare. Analizând retrospectiv, se poate aprecia câ istoriografia romanâ, în
ansamblul sàu, este cuprinzâtoare ~i definitorie pentru cultura din perioada republicana,
valentele continutului operelor elaborate devenind izvoare primare ale formàrii multor
popoare din lume, cu deosebire din Eurasia.
În traditia istoriografiei romane unul din primele nume este, probabil, cel al
lui Appius Claudius Grecus, care in versurile sale a integrat elemente reale din vremea
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constituirii neamurilor italice, la cumpâna dintre protoistorie ~i antichitate. Apoi,
întâiul poet latin clasic, Livius Andronicus (c. 280-204 i. Hr.), convins de valoarea
istoricà a poemelor homerice, a tradus ,,Odiseea", realizând astfel, în plin elenism,
transferul de spiritualitate fundamentalà elinà spre lumea romanitâtii republicane (240
î. Hr.).
Un moment important il constituie lansarea în cultura universalà a operei lui
Cnaeus Naevius (c. 270-200 î. Hr.). Scriitor latin, nàscut în Campania, el a creat
tragedii cu subiecte din lumea romana în a~a-numita manierà ,,Fabula Praetexta". Tot
lui i se datoreazâ un poem epic intitulat ,,Râzboiul punie", având referiri directe la
apriga incle~tare militarà dintre Roma ~i Cartagina, derulatâ între 246-241 î. Hr.,
numità ~i .,tatonarea fortelor marilor rivale".
La inceputul anului 200 î. Hr., a apàrut prima operâ romanâ eu conJinut
istoriografic indubitabil, având titlul ,,Annales", scrisà în limba greacâ de senatorul
Quintus Fabius Pictor (c. 254-200 î. Hr.). Originalul s-a pierdut în întregime. Prin
aceastâ lucrare, autorul a deschis calea demersului prozei istorice, specific poporului
roman, conceptiei sale de a-~i întelege trecutul. De altfel, asemenea prezentâri
enun\iative, nu neapârat analitice, numite simplu ,,Anale", se vor realiza frecvent in
lumea republicanâ sau imperialà, demonstrând înclinarea unei bune pàqi a cititorilor
romani spre stilul lapidar, lipsit deseori de concluzii.
Valente istorice prezintâ ~i lucrârile lui Quintus Ennius (239-169 i. Hr.), poet
latin, adept al cunoa~terii in ltalia anticâ a culturii grece~ti ~i elenistice. A evocat în
poemul epic ,,Analele" istoria Romei, folosind apreciate figuri stilistice. De asemenea,
tragediile sale, inspirate din Euripide, includ momentele de referint/1 din existenta ~i
sporirea puterii republicane, la care se adaugâ numeroase cpigrame, satire etc.
lstoriografia romana. a înregistrat, prin activitatea politicâ ~i ~tiintificâ
realizatà de Marcus Porcius Cato Maior, cunoscut mai ales sub numele de Cato cel
BMrân (234-149 i. Hr.), un mare succes. Este vorba de elaborarea primei opere istorice
scrise în limba latinà, intitulatâ semnificativ ,,Origines". Devenit consul în 195 i. Hr.,
apoi cenzor in 184 i. Hr., autorul a avut posibilitatea sâ emita judecàti de valoare din
int .. rinr11I ~trnct11rilor st:=tt<1le ne c<1re le-a condus. eu sensuri generalizatoare pentru toat/1
istoria romanà supusà analizei. Riguros ~i selectiv în prezentarea faptelor, Cato cel
füitrân, care era de origine plebee, evitâ în mare màsurà istoria aristocrata adresându-se
tuturor categoriilor sociale. Introduce în contextul lucrârii discursurile, dovada câ a
cunoscut operele marilor istorici greci, este favorabil tradi!iilor romane bazate pe
comportamentul uman sincer ~i demn, formuleazâ crit1ci la adresa inceputurilor
decàderii moravurilor civice ~i politice din societatea ce-1 inconjura, sustine extensia
mfluentei statului sàu prin cuceriri.
lnvocând aspectul cà republica romana devenise o mare putere, Cato cel
B1'11rân invita oamenii de culturà sa-~i elaboreze lucràrile în limba latinâ, renuntându-se
la limba greaca, ceea ce a avut efect în mai multe cazuri. Totodata, maniera de a aborda
realist tradi{ia ~i contemporaneitatea de la întemeierea Romei pânâ în vremea lui,
depa~indu-se astfel conjunctura, va influenta tematica sau structura operelor istorice
viitoare, devenite mai explicite ~i mai convinglltoare în ceea ce prive~te analiza
cauzelor, desfll~urârii ori urmârilor evenimentelor, eu nuantâri pentru cultivarea
sentimentelor de ata~ament fata de comunitate sau tarl!. Autor ~i al unui ,,Tratat de
Agriculturà", cel ce ne-a lâsat ,,Origines" conferâ scrisului in lirnba latinâ valoare
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esentialà, îmbinând i~toria eu activitatea economicà de bazâ a statului roman,
adresabilitatea fiind accesibilà atât celor de la temelia piramidei sociale cât ~i altora,
aflati pe alte trepte ierarhice.
Cel mai stralucit enciclopedist al Romei republicane este considerat Marcus
Terentius Varro (116-27 î. Hr.), recunoscut erudit. Pe lângà tratatele sale privind
agricultura (,,Ecomomia ruralà") sau filologia (,,Despre limba latinll."), a realizat ~i
satire. În anul 56 î. Hr. i-a apl1rut capodopera ,,Antichitll.tile", adevll.ratà frescà a
societatii clasice romane, mult mai analiticà ~i complexa comparativ eu alte lucràri
similare elaborale de diver~i autori. Continutul riguros al scrierii a favorizat folosirea ei
ca izvor istoric deoarece, neimplicându-se în viata politicll., opiniile lui M. T. Yarro
s-au deta~at de tonul oficial, demersul ,,Antichitll.tilor" având valentele proprii creatiilor
marilor oameni de ~tiintll..
Cronologia scrisului roman cu tematicli istoricli ori apropiata acesteia
determinà aprecierea contributiei lui Marcus Tullius Cicero (106-43 î. Hr.) la
îmbogll.tirea istoriografiei. În calitate de consul a demascat Conjuratia lui Catilina ( 10862 î. Hr.) împotriva Senatului roman prin celebrele discursuri ,,Catilinarele", replie!!
peste secole, ca stil de pledoarie, data lui Demostene ~i ,,Filipicelor" sale. Prin spiritul
lui de înaltà tinutà intelectualll., Cicero a contribuit vizibil la sporirea calitàtii prozei ~i
elocintei latine, implicit la modul în care logica sau nara\ia se va exprima în scrierile
istorice posterioare lui. Asasinat din porunca lui Antonius, rll.mâne una dintre celc mai
elevate personalitll.ti ale antichitll.tii. Dintre operele sale amintim, în mod special,
scrierea filozoficll. platonicll. ,,Despre natura zeilor" ~i ,,Despre îndatoriri", având
continut civic.
Contemporan eu Cicero este Caius lulius Caesar (100-44 î. Hr.), om politic,
general, scriitor ~i orator. Prin faptele sale de arme este considerat unul dintre cei mai
stràluciti strategi ai antichitll.tii. În anul 60 î. Hr. a constituit Primul Triumvirat
împreunà cu Cneius Pompeius Magnus ( 106-48 î. Hr.), om politic ~i general roman,
~i Marcus Licinius Crassus ( 115-53 î. Hr.), politician remarcat mai ales pentru
înfrângerea rll.scoalei lui Spartacus. Consul în 60 î. Hr., Caesar a devenit apoi
guvernator al provinciei Gallia Narbonensis (58 î. Hr.), cucerind ulterior toatà Galia pe
care a transformat-o în provincie romana. Venirea sa dinspre Nord, peste râul Rubicon,
atluent al Padului, prin depa~irea în 49 î. Hr. a granitei cu Galia Cisalpinll., va marca
începutul ràzboiului civil, declan~at de Caesar împotriva adversarilor sai politici, eu
deosebire împotriva lui Pompeius. Acesta a fost înfrânt la Pharsalos (48 î. Hr.), iar
adeptii lui sunt surclasati definitiv la Thapsus (46 î. Hr.), ulterior la Munda (45 î. Hr.).
În cartea ,,De vita XII Caesarurn", istoricul Suetonius reproduce cuvintele lui
Caesar la trecerea Rubiconului (49 î. Hr.): ,,Alea iacta est" (Zarurile au fost aruncate).
În conforrnitate cu legile republicane romane, nici un general roman nu trebuia sà
traverseze acest râu, venind dinspre Nord, în fruntea armatei pe care o comanda.
Atitudinea lui Caesar, din anul 49 î. Hr., încàlca normele de drept ale statului in etapa
istoricà respectivà.
Ca singur stàpân al statului roman, Caesar a instaurat de fapt, o dictaturll.
personalâ, ceea ce îi va gràbi sfâr~itul, survenit la 15 martie 44 î. Hr. (ldele lui Marte)
când survine uciderea sa în Senat pusâ la cale de conjuratia în fruntea câreia s-au aflat
Brutus (fiul sll.u adoptiv) ~i Cassius.
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Prin lucràrile ,,De bello gallico" ~i ,,De bello civili", Caesar a contribuit la
îmbogàîirea istoriografiei romane dar ~i a celei universale. Scrierile au fost într-o formà
literarà sobrà, elegantà ~i atractivà pentru cititorii de limbà latinà clasicà. A~a cum aratà
~i titlurile, aceste opere sunt consacrate prezentàrii, sub forma comentariilor, a
ràzboiului purtat de Republica Romanà pentru supunerea Galliei, devenità o stavilà în
extinderea marii puteri spre Europa Centralà ~i de Vest, precum ~i a luptelor interne
dintre grupàrile politice existente în sistemul civil propriu celei de a doua jumàtàti a
secolului I î. Hr. Pentru ambele evenimente un roi covâr~itor 1-a avut armata.
Descrierea campaniilor prelungite din Gallia (58-49 î. Hr.) urmàre~te
reliefarea potenîialului militar considerabil al statului roman din acele vremuri, ce
reprezenta, în esentà, poporul domic a-~i aràta superioritatea comparativ cu neamurile
vecine. Discursurile au o dozâ considerabilà autobiograficà ~i memorialisticà, autorul
însu~i apàrând in prim planul actiunilor, evitându-se însà referirea directà asupra
sa, folosindu-se frecvent persoana a treia. Realizate din centrul strategic pe care Caesar
1-a condus direct, ori pe seama prelucràrii altor surse demne de toatà încrederea,
comentariile referitoare la luptele cu Gallii (grecii i-au numit Celti) s-au bazat, deci,
pe o documentare temporalâ, în foarte putine cazuri intennediatà. Asemenea aspect
spore~te valoarea operei, cu deosebire pentru posteritate. Dovedind talent ~i rigoare de
istoric, Caesar a conexat la naratia de bazà multe aspecte ce dau culoare scrierii sale,
extrase din: cadrul natural galez, comportamentul du~manilor în fata învingâtorilor
romani, modul de viata de dincolo de granitele Republicii, apelurile la virtutea osta~ilor
prin filtrul discursurilor, îndemnurile la sustinerea eforturilor de ràzboi pentru gloria
Cetatii Eterne, toate acestea, precum ~i multe altele, rezistând criticilor ~i mileniilor.
Comentariile la ,,bello civili" surprind confruntàrile militare interne din anii
49-48 î. Hr., tàvorabile lui Caesar. Ca sens istoric, lucrarea degajà realism ~i seriozitate,
însà spiritual politic agresiv fatà de adversari nu a convins întrutotul pe contemporanii
sâi, cu atât mai mult pe pacifi~tii sau democratii secolelor urmàtoare. Comparând
aceste lucràri, prima ràmâne cea mai valoroasa, fiind consideratà ~i astâzi ca un mode!
memorial istic transmis posterit!1tii. lnteresul istoriografic fatà de Caesar, din punctul
nn~tni <le ve<lere. a sporit pe màsura cunoa$lerii operelor sale, cu atât mai mult cu cât în
paginile lor se vorbe~te despre hotarele dacilor ~i se fac refenn la puterea regelui
Burebista. În acela~i an cu Caesar s-a nàscut, probabil, Cornelius Nepos (c. 100-24
î. Hr.), istoric important de limbà latina, care a scris concomitent cu o serie de autori
greci sLabili\i la Alexandria ~i Roma. Datoritâ lucràrilor lui, istonografia Republicii va
egala, într-o bunâ màsura, pe cea elenisticâ referitoare la lumea ltaliei anticc. De~i a
elaborat un elegant crochiu universal, totu~i, opera ce 1-a impus atentiei cititorilor ~i
speciali~Lilor pe Cornelius Nepos ràmâne ,,De viris illustribus" {,,Despre bàrbatii
celebri•'), în care un spatiu apreciabil este consacrai modelârii personalitatii umane.
Dorind sà ofere cât mai multe detalii referitoare la figurile ilustre ale acelor timpuri,
autorul contureazà îndeosebi portrete ~i analizeazà sumar ca demers istoric faptel
eroilor sâi.
Un nou mod de a concepe ~i a elabora istorie fundamentala, cu specific roman
il va impune Caius Sallustius Crispus (86-35 î. lfr.). Cunoscut initial ca om politic ·
sabinul Sallustius, nàscut la Amiternum, a devenit colaborator al lui Caesar, care îl v
propulsa ca proconsul al provinciei Africa Nova (Numidia), înfiintatà în anul 46 î. Hr
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Dupli disparitia protectorului, a revenit la Rcoma ~i. retrligându-se din alte activitllti, se
consacra scrisului, abordând, eu predileqie-, e!venimente cunoscute nemijlocit.
in istoriografie, Sallustius a pàtruns, prin trei lucrllri importante, Prima dintre
acestea este ,,Despre conjuratia lui Catilin.a" (,,De conjuratione Catilinae"), eveniment
derulat în anul 63 î.Hr. ~i !inalizat eu victorria Senatului. Autorul a denuntat calitlltile
sale politice ~i militare, devenind analistt al cauzelor ~i efectelor momentului,
circumscrise unei arii mai ample a vic\ii rmmane republicane. Conceputa initial ca o
relatare informativa, scrierea con\ine elementte care ~i-au dovedit realismul ~i rigoarea,
ceea ce a transformat-o într-o adevâratà frescà a societâtii din timpul respectiv, calitate
ce ramâne un merit incontestabil al lui Sail usttius. in cuprinsul clirtii se aflli reproduse ~i
câteva discursuri, dupà moda grecilor, vig~oare deosebitll demonstrând oratoria lui
Catilina, una dintre cele mai redutabile reprmduceri ale antichitâtii întâlnitll într-o opera
istoricli.
Cea de a doua lucrare este intituilatli ,.Rlizboiul lui Jugurtha" (,.De hello
Jugurthino"). Face ample referiri la campaniiile militare romane din Numidia, finalizate
prin transformarea acestei zon<! în provincia1 Africa Nova. Rege între 118-105 î. Hr.,
Jugurtha a fost învins de generalui Caius Marrius în urma unor lupte sângeroase din anii
107-105 î. Hr., gàsindu-~i sfâr~itul în capttivitatea de la Roma în 104 î. Hr. Fast
combatant ~i administrator al Senatului în acttuala Algerie, autorul a cunoscut starea de
spirit a ,,barbarilor.. de aici, ràmânând irmpresionat de tenacitatea lor. Asemenea
constatare îl determina eu atât mai mult sà e)videntieze calitlltile armatei romane ~i ale
comandantului sàu, generalizându-le astfe I lia nivelul tuturor trupelor marii puteri. in
partea introductivà, Sallustius face unele rd~riri la cel de al doilea rlizboi punie (218201 î. Hr.), luat ca suport tematic peP,tnu ilustrarea eforturilor învingàtorilor lui
lugurtha. Interesante sunt judccàtile de waloare privind suprapunerea planurilor
comportamentale de la Roma eu cele din A\frica. Autorul dezaproba aristocratia din
capitala statului comparativ eu sacrificiul Je care au dat dovadli soldatii pe câmpul de
lupHI. Ca manierl\ profes1onalà, se remard analiza izvoarelor de sorginte african!l.,
adevàratli premierà în istoriografia romana
Ultima lucrare v;il0roa5~ lui S~IIU:'!Ü.US ramâne ,,Historiae", consideratà apogeu
al demersului sàu ~tiin\ific. Era structurar.a în cinci cllrti, din care s-au plistrat însa
numai fragmente disparate. Epicentrul ooerrei îl constituie grupajul de evenimente
derulate între anii 78-67 î. Hr., eu deo•sebire în spatiul gcografic subordonat
administratiei republicane romane sau de~venit clientelar acesteia. Esenta unor
asemenea momente se compune din: conlinuairea ràzboaielor mithridatice, izbucnirea ➔ i
înfrângerea ràscoalei lui Spartaç:us, lichi,darea legislatiei lui Coernelius Sylla,
consolidarea puterii romane asupra zonelorr Pontului Euxin etc. În acest context,
Sallustius a scris ~i despre geti, localizati de,-a lungul fluviului Danubius, ,,numele pe
care lstru îl poartà în cursul sàu superior, uncde îmbràti~eazli ... plimântul germanilor',
iar spre vlirsare, strabàtea teritoriul locuit d~ moesi, ce sunt tot una cu vechiul neam
aprig al getilor". Pe lângà aspectele cronollogice, în ,,Historiae" autorul analizeaza
posibilitatea extensiei înaltelor principii morrale din lumea romanli, dezavueazà fuga
du pli îmbogàtire, se ridicâ împotriva persornal itlltilor lipsite de cal itàti reale pentru
conducerea structurilor statale, sus\ine tradiHia conlucrllrii sociale in scopul evolutiei
Republicii. La tratarea fenomenologiei istoricce, Sallustius a fost influentat de scrierile
grece~ti, in mod special de sensu! ~i stilul prrezente in opera lui Thucydides. Lucràrile
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lui sunt cunoscute în spatiul românesc direct în limba latinil, sau prin traduceri. Astfel,
în anul 1840 Alexandru Zane a îngrijit o prima editie intitulatâ ,,Ràzboiul catiliniar sau
conjuratia lui Catilina ~i a sotilor sâi", ulterior tipârindu-se ~i altele.
La sfâr~itul erei precre~tine, spiritualitatea romana este îmbogâtità prin creatia
realizata de Publius Vergilius Maro (70-19 î. Hr.). Acesta s-a remarcat mai ales ca poel
enciclopedist, în sensul ca a abordat o tematica diversiticatà, inclusiv de factura
istorica.
Aflal initial sub atractia liricii alexandrinilor, Vergilius a devenit, treptat, un
admirator al literaturii clasice grece~ti, finalizând prin a se apropia de conceptiile lui
Lucretiu. Protejat de Octavianus Augustus ~i ajutat pentru finali7.area proiectelor
literare de Caïus Cilnius Maecenas (c.70-78 i. Hr.), Vergilius s-a dovedit atât un
excelent poet naturist, prin ,,Bucolicele" (scrieri de factura pastoralâ), cât ~i moralist
,,Georgicele", adresându-se mai ales oamenilor mediului agrar.
Deosebita pentru istoriografia universala este însa epopeea ,,Eneida",
structuratà pe 12 caqi, unde autorul a glorificat vechile virtuti eroice romane, mizând
pe relansarea acestora la începutul principatului, a carui existenta oficialil, ca forma de
stat, este inauguratà la 16 ianuarie 27 î. Hr. Creaçia cu tematic!i istoricà s-a realizat de
Vergilius prin studierea atentâ a lucrarilor predecesorilor romani Cnaeus Naevius ~i
Quintus Ennius, dar adaptat!i talentului ~i timpurilor proprii.
Demn de retinut este aspectul particular câ, în ,,Eneida", marele poet latin
versiticà despre ,,Gradivus tatâl, / Cel care vegheazâ geticele tarini". În asemenea mod,
a~a-numita ,,epopee na\ionalà a Romei antice" a devenit izvor istoric pentru perioada
geto-dacilor, alàturi de creatia lui Publius Ovidius Naso (43 î. Hr.-17 d. Hr), mai ales
,,Tristele" acestuia, unde se aminte~te ,,getul care se închin!i la Marte".
Vergilius s-a nascut în apropiere de Mantua, iar eroul preferat a devenit
Aeneus, (Eneas) întemeietorul legendar al poporului latin, apropiindu-se astfel, prin
tematica istoricà abordata., de Homer, contopind viziunea asupra trecutului în mitologie
~i eroism.
Poetul prezinta râtàcirile maritime ale lui Eneas, erou troian, oprirea sa mai
îndclu11.5at~ în Cartagina, unde regin::i nirlon::i ~P înrlr~gosteste de el. sosirea în ltalia si
luptele purtate pentru întemeierea ora~ului Lavinium, din carc va fi format
megalopolisul Roma. Fiul lui Eneas este lulius, stràbunul lui Octavianus Augustus,
fondatorul dinastiei lu lia-Claudia ( 14-68 î. Hr.). În cartea a VI-a, Vergilius ajunge cu
Eneas, simbolic, în Câmpiile Elizee, unde eroul sàu realizea711 o interesantâ introspeqie
in existenta poporului roman, relevând rolul personalitâtilor care i-au dat mliretie.
De altfel, înc!i din primele versuri, autorul schiteazà tematica epopeii prin
cuvintele: ,,Armele cânt ~i pe acel barbat care întâiul de soartâ / Dus de pe al Troiei
liman, a venit pe-a Lavinului coastà-n / Tara ltaliei: mult asvârlit pe uscat ~i pe mare".
A~adar, între Eneas ~i Ulise, eroul din ,,Iliada", existà multe similitudini, ceea ce
demonstreazà perpetuarea poemelor homerice în literatura romana de facturà 1storica.
Spiritul delicat, admirator al naturii, înzestrat cu talentul specific marilor
oameni de spirit din Roma antica, Vergilius nu a reu~it, spre insatisfaqia celor ce 1-au
citit ~i admirat, sa finalizeze ,,Eneida". Cu toate acestea, capodopera sa este consideratâ
~i astâzi de istoriografi ca lucrare fundamentala pentru descrierea evolutiei neamului
din care el a fàcut parte.
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Spre sfâr~itul perioadei republic:an1e, la Roma, s-a întemeiat în anul 40 î. Hr.
prima bibliotecâ publicâ, ini\iativa apaiqinân1d consulul ~i istoricului C. Asinius Pollion
(c.77 î. Hr.-3 d. Hr.), cunoscut, de asem,emea, ca orator, poet ~i prieten cu Vergilius,
Horatius ~i altii Este anul (40 î. Hr) când la Brundisium s-a reînnoit cel de-al doilea
triumvirat, Antonius primind Oriemul. Octrnvianus - Occidentul ~i Lepidus - Africa,
eveniment istoric ce va gràbi însâ ins:tawrarea unei noi forme de stat, respectiv
lmperiul. Cu ace~ti ani sunt contempor;anii mai multi autori, care au dovedit reale
calitati de anali~ti, desprinzându-se de pa.rtiizanat, ceea ce le-a creat un adevàrat nimb
din partea altor generatii.
Cel mai reprezentativ istoric de la 1interferenta epocilor pre ~i post cre~tinà, în
lumea romana, a fost Titius Livius ( 59 î. Hrr.-17 d. Hr.). Nâscut la Pataviam (Padova),
el a început, chiar din întàiul an de d,onnnie al împâratului Octavianus Augustus
(27 î. Hr.-14 d. !Ir.), elaborarca ~i publitca1rea primelor carti din ,,Ab urbe condita".
Asemenea eveniment editorial corncide 1cu edificarea la Roma a Pantheonului,
consacrat tuturor zeilor. avànd ca ade~'âr,at ctitor pe generalul Marcus Vipsanius
Agrippa (c. 63-12 î. Hr.). rcmarcat în b;âtàlia de la Actium ca sustinâtor al lui
Octavianus. Datoritli expunerilor sale foarte clare, într-un stil considerat încà de atunci
ca stràlucit, Titus Livius a devenit unul dinttre cei mai cunoscuti ~i apreciati istorici ai
antichitâtii. Opera ,,Ab urbe condita·' (.,Dfe la întemeierea cetâtii") se preocupa de
prezentarea zonelor latine lncepând eu 7 53 î. Hr., an fixat, prin consensul preotilor,
oamenilor politici ~i al celor de ~tiintâ. rn fiiind cel al a~ezàrii pietrei fundamentale a
Romei antice pânà in 9 î Hr. Marele istori1c .a conceput lucrarea în 142 de càrti din care
s-au pàstrat numai 35, sub forrnl!. fragm,entarà sau rezumativà. Concomitent cu
claborarea acestora, Titus Livius n dat la ivtealà scrieri de f:lozofic, retoricâ, dialoguri
etc., fiind integrat grupului intelectua,ilor ,de elitâ încurajati ~i sprijiniti moral, ori
material, de renumitul Mecena. S-a cun,os1cut îndeaproape cu Vergilius, creatia cu
continut 1storic a poetului folosindu-i ca sursi..'.l de inspiratie.
Deoarece nu a participal activ, ~i direct la viata publicà romanâ,
preocupârile sale au fost îndreptate, primim,, spre studiul traditiilor, esentiale ale marii
puteri, eu deoscbire a (lf'il~ului ~l111 dr ps Tibfru. De aceea, Titus Livius a militai în scris
pentru respectarea adevarului istoric, airb1orând seriozitatea subiectului, tratat în
consens cu dorin\ele roman il or de a-~ i ~ edlea patria, din nou, glorificatâ, puternica,
organizat11 prin întelepciune.
Printrc ideile majore î11tâlnite in ope.!ra sa mentionâm: relevarea rolului istoriei
în definirea personalità\ii urnane, a popoareJlor în ansamblul lor, folosirea exemplelor
pozitive sau negative, extrase din tradi\ie, pe:ntru a deveni necesare contemporanilor ~i
urma~ilor romanilor, relevarea succeselor ~orncetâtenilor sâi ca o îmbinare a eforturilor
pàmântenilor cu voin\a zeilor, mai ales în e-az'.ul conducàtorilor statului.
De asemenea, în cârtile lui Titus, Livius, prezentarea evenimentelor este
împletitâ cu multe referiri la: structurile so,ciatle proprii acelor vremuri, rolul armatei, al
religiei ~i politicii, al bogàtici si sâraciei pentru caracterizarea etapelor istorice,
importanta relansàrii virtu\ilor strabune ce vor corecta moravurile, raportul dintre
puterea Romei ~i a zonelor învecinate. evidemtierea superioritàtii statului sàu de origine
latinâ etc.
Aparitia vastei lucrari ,,Ab urbe c::ondita" constituie apogeul istoriografiei
romane republicane, atât ca sens esen\ial, câlt mai ales ca valoare ~tiintificà. Triumful
https://biblioteca-digitala.ro

PETRE POPA

618

~colii istorice de limbâ latinâ asupra scrierilor elaborate în limba greacâ, referitoare la
lumea romanâ, devenea astfel deplin, ireversibil si eu importanµ covâr~itoare pentru
spiritualitatea universalâ. Fârâ sâ se anuleze reciproc, dimpotrivâ, completându-se,
istoriografia elenisticâ ~i romanâ au fàcut un mare pas înainte, prioritar în: alegerea
tematicii, respectarea adevârului, analiza cauzelor evenimentelor, folosirea izvoarelor,
apropierea de cititori, penetrat:ia peste secole ~i permanenta lor contemporaneizare.
De-a lungul anilpr Regalitât:ii ~i ai Republicii Romane, o anumitâ contributie la
definirea istoriografiei au avut actele oficiale ale statului, legile, mitologia, memoriile
unor persoane importante ~i alte înscrisuri devenite surse de infonnare. Oin acest unghi
de vedere, se remarcà densele consemnàri personale ale tribunului poporului Caius
Sempronius Grachus (154-121 î. Hr.), cunoscut om politic roman, provenit dintr-o
familie de plebei, cel ce a încercat sà rezolve criza agrara prin acordarea de pamânt
sâracilor, fiind însâ ucis de complotul aristocratiei senatoriale. De asemenea,
memoriile ramase de la generalul Lucius Cornelius Sylla, consul în anul 88 î.Hr.,
conducâtor al campaniei orientale din 87 î. Hr. ~i victorios, în calitate de ~ef al grupârii
politice a optimatilor contra popularilor lui Caïus Marius, conferâ importante
posibilitâti de a analiza etapele temporale respective.
Prin opera ,,lstoria UniversaH1", realizatâ în anul 20 î. Hr, istoricul Cneius
Pompeius Trogus (secolul I î. Hr.-secolul I d. Hr.) devine un important autor atât al
erei vechi, republicane, cât ~i al celei noi, imperiale. Având 44 de càJ1i, dar pâstrate
fragmentar într-un ,,Compendium" alcâtuit de Justinius în secolul Ill, lucrarea oferâ
judecata de valoare conform càreia ,,dacii sunt un vlâstar al getilor", aspect ce
demonstreazl! concluziv extensia cuno~tintelor învatatilor vremii asupra locuitorilor
din sud-estul continentului european.
Devenit lmperiu la interferenta de epoci, milenii ~i secole, statut roman a avut
înca. multà vreme o importantâ cardinalâ pentru omenire, ceea ce se va reflecta
pregnant în scrierile istorice ulterioare.
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ARGESIS, STUD/1

DESPRE ISTORIA UNUI IMPORTANT INSTRUMENT JURIDIC
CAMBIA
ANDREEA TABAcu·
În acceptiW1ea doctrinei cambia este prototipul titlurilor de credit, care sub
aspectul continutului sâu conferâ posesorului legitim dreptul la plata unei sume de
bani; este înscrisul denumit ca atare, prin care o persoan! dll dispozitie altei persoane sa
plateascâ o suma de bani, la scadentA, unei alte persoane sau la ordinul acesteia.
Cambia reprezinta un titlu de credit, întrucât posesorul titlului are dreptul de a încasa
suma din înscris ~i înainte de scadent!, beneficiind astfel de credit.
Ea se deosebe~te astfel de valorile mobiliare, care conferâ titularilor drepturi
complexe, patrimoniale ~i nepatrimoniale (de pildâ actiunile ~i obligatiunile societâtilor
comerciale ~i de titlurile reprezentative al marfurilor care contèra titularilor drepturi
reale (de proprietate sau de gaj) asupra mârfurilor aflate în depozite, docuri,
antrepozite, magazine generale sau încârcate pe nave pentru a fi transportate, titluri
care sunt: conosamentul, rec1pisa de depozil $i warantu/)
Sub aspectul modului în care circulâ, cambia este un titlu de credit la ordin, în
sensu! ca dreptul conferit de înscris poate fi exercitat numai de o persoanâ dete1minatâ
(primul beneficiar) sau cea desemnatâ la ordinul acestuia, ca urmare a transmiterii
dreptului printr-o fonnalitate specialâ, numitâ gir, prin care o altâ persoanâ exercitâ
drepturile la ordinul beneficiarului anterior.
in srar~it cambia este un titlu abstract, întrucât este independent de cauza
obligatiei fundamentale care a generat raportul cambial, spre deosebire de titlurile
cauzale, care se fundamenteazâ pe cauza obligatiei ce le-a generat cum sunt actiunile
societâtilor comerciale, conosarnentele, etc.
Dar pentru a ajunge la trasarea acestor caracteristici, necesare circuitului
comercial, este important a se determina modul în care a apârut, s-a format ~i a evoluat
acest concept juridic, izvorul unei vaste doctrine ~i a unei legislatii de talie
internationala.
S-a câutat originea cambiei în antichitate, în Codul lui Hamurabi, la egipteni,
în reglementarea AsirianA, la arabi, la greci ~i apoi, la romani, fàrA ca cercetAtorii sa
ajunga la un rezultat care sâ nu fie contestat 1.
• Universitatea din Pite~ti.
'A se vedea prof. univ. dr. Stanciu D. CArpenaru, Drepl comercial român, EdiluraAII Beck, Bucure~ti. 1996,
p. 450; prof. univ dr. Pctru V. P!l.tr~canu, in lucrarea citatll, p. 2; Pentru dezvolta.ri, D. Gala~escu-Pyk, Drep1
comercial român, curs universitar, vol. 1, BucurC$ti, 1930, p. 2-40; dr. E. Cristoforeanu, Tralat de Drept
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S-a spus cll institutul cambial nu s-a nAscut la un anumit moment ca inventie a
unui comerciant, bancher sau comercialist de renume, ci î~i are originea in contractul
civil (permulafio sau cambium 1-prin care se efectua schimbul de marfll contra marfll,
marfü contra monedll ~i de monezi), ~i care initial satisfkea exigentele unui comert
local, redus.
Datoritll intensificârii ~i dezvoltârii comertului, internationalizârii sale cu
implicatiile pllltii in monede strlline ~i deplasârii numerarului pe distante mari,
cambium a început sll fie folosit numai în operatiile al câror obiect erau banii,
numerarul, adicll schimbul de monede.
Comerciantul interesat sa. realizeze operatii într-un ait loc, de cele mai multe
ori în ait stat, era nevoit sa. apeleze la serviciile unui corp profesional de bancheriJ,
numite cambiatores sau campsores. Un astfel de cambiator dupa. ce primea de la
comerciant suma necesarll afacerii pentru care callltorea, îi remitea, în schimb o
scrisoare clltre un cambiator din localitatea în care se deplasa (~i care de regulll îi era
debitor remitentului scrisorii), prin care îl invita sll-i plàteascà comerciantului suma
4
indicatâ in scrisoare • Un secol mai târziu chiar ~i particularii apelau la bancheri, când
erau nevoiti sa trimità copiilor bani pentru desàvâr~irea studiilor în universitàti din
stra. inl!.tate 5.
Potrivit acelora~i surse însli~i biserica catolica a recurs la serviciile bancherilor
pentru incasarea impozitelor datorate papalitlitii în schimbul unui comision pentru
dütantia loci sau d(feren/ti de curs.
La origine prin scrisoarea pe care cambiatorul o incredinta celui interesat
(cambium per car/am, per liteream, schedu/a cambiaria) se evita transportul
numerarului dintr-un loc în altul (cambio trajettitio), astfel cà alteritatea locului de
primire ~i de platà a banilor constituia o conditie esentialà a contractului de schimb, a
carei lipsa atragea considerarea sa ca lipsit de cauza. ~i deghizând o conventie uzuara
prohibita ~i sanctionatà de dreptul canonic. Traditia acestei alteritàti a fost consacratâ
legislativ ~i mai târziu în epoca modernll.
Înainte de a deveni un instrument de credit cambia s-a perfectionat ca
instrument de platA în bâlciurile (târgurile) comerciale internationale medievale, în care
bancherii ~i comerciantii de pretutindeni i~i puteau lichida afaceri antenoare sau
incheiate în timpul bâlciului; lichidarea se efectua nu in bani ci prin compensatie, iar
cambiile emise pentru aceste afaceri se prezentau celor insa.rcinati eu plata sâ le accepte
in timpul bâlciului, când aveau ~i scadentil.
Dupà unii doctrinari, inscrisul cambium era redactat de notar ~i cuprindea
obligatia bancherului de a plati comerciantului sau celui însârcinat de acesta o sumll
Cambial, vol. ! ; Legea osupra cambie1 Ji biletului la ordin din I Ma, 1934, Bucure$1i, Ed. Curierul Judiciar,
S. A. 1936. p. 37-40.
i A se vedca pentru o prezenlare mai extinsA a istoricului clllllbiei, D. Gal~c~cu-Pyk, op. cil., p. 38-89; E.
l"ristoloreanu. op cit., p. 38-40; M. Hacman, Drept Comercial Compara/ vol. Il, Ed. Curierul Judiciar,
Bucurc~lr. 1932. p 212-237.
' A se vedea D. Cil!la~escu-Pyk, op. cil, vol 1, p. 66- 70; E Cristoforeanu, op. cic., vol. 1, p. )8-40.
'. Primcle e~ernpla_re de cambir _s-au gll.sil în ltalia datâ.:d
sec. XII 1ar rccurgerea ,~ cambialores lncepuse
an anul 11 Sti. D. Galll~cscu-Pyk, op. eu., vol. 1, p. 67, E. Cnstoforeanu, op. c1t., vol. 1, p. 30.
' Thaller-Pcrcerou, citai de D. Gal8$CSCu-Pyk, op. cl/., vol. 1, p. 67-68, relevll astfel de opera11un1 ln 1230 ~i

~m

1270 in Bologna.
'' />. s~ vedea E. Cristoforeanu, op cil, vol. 1, p. 39-40.
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egalli cu cea prirnita de el la epoca stipulatli ~i pe o alti piatli. Acest inscris era astfel un
7
bilet domiciliat, cuprinzând o obligatie abstractli, care cuprindea clauza la ordin •
Într-o altli opinie8, in secolul XIII apare pe lângli acest inscris un ait inscris sub
semnliturli privatâ, numit initial lettera di accompagnamento ~i care era o scrisoare de
platli pe care, la cererea posesorului înscrisului notarial, bancherul înslircina pe
asociatul sau corespondentul sâu, câruia îi era adresatli sâ plllteascli celui ce o prezenta,
insotitli de documentul notarial. Acest inscris insotitor lettera di pagamento, lettera de
cambio, continea o delegatie de platâ în favoarea prezentatorului ~i servea ca piesà de
recuno~tere în fata destinatarului ~i ca mijloc de identificare a persoanelor care
participau la executarea în fapt a operatiunii, dar nu se putea exercita nici o aqiune în
justitie în contra destinatarului care ar fi refuzat plata, ramânându-i atunci
prezentatorului altemativa de a restitui emitentului înscrisul însotitor ~i de a se întoarce
împotriva acestuia cu actiune, în baza documentului autentic. Se opineazâ ca aceasta
scrisoare de plat.li ar sta la originea cambiei directe (biletului la ordin), întrucât eu
timpul s-a renuntat la documentul notarial care necesita formalitliti ~i cheltuieli. Atunci
când exista ~i o alteritate între locul emiterii scrisorii ~i al pllitii emitentul indica o altâ
persoanli corespondent al sâu ori asociat sa faca plata, iar primitorul sâu ca reprezentant
pentru a încasa -în aceastâ forma avàndu-~i originea cambia tratii.
În sfâr~it, într-o altâ opinie, se sustine câ încâ din secolul al XIII-lea nu era
utilizatâ decât lettera di cambio, inscris privat, care in realitate reprezenta o tratli
adresatâ celui care trebuia sâ facâ plata sumei inscrisli in ea ~i pe o alti piafâ, nefiind
chestiunea promisiuni de platâ. Se motiva câ nu era nevoie de interventia notarului
pentru valabilitatea sa9 . La aceea~i concluzie s-a ajuns in doctrinâ ~i pe baza
consideratiei câ scrisorile de afaceri ce interveneau între comercianti ~i coresponden\ii
lor din alte tAri ar sta la originea cambiei. Cambia ar fi fost cuprinsà în aceste scrisori
sub forma unui mandat sau aviz de încasare, care mandat s-a redactat ulterior separat,
bucurându-se de fortâ executorie, posesorul lui putându-se îndrepta conform uzurilor
comerciale, împotriva semnatarilor.
Dacâ astfel s-a constituit la nivelul relaµilor comerciale conceptul de carnbie,
devine importantll observarea consacrârii sale la nivel legislativ, deoarece facta sine
jura sau relatia socialâ eu continut juridic care nu dobânde~te recunoa~tere normativa
nu poate spera clltre o justâ solutionare in sisternul nostru de drept, în care legea scrisâ
constituie singurul izvor de drept.
Cambia a fost creatâ pentru a rezolva problemele circulatiei monetare pe alte
piete, aflate de multe ori dincolo de granitele teritoriale statale. Existenta unor diferente
între uzurile practicate în diferite state ~i uneori chiar intre pietele interne ale aceluia~i
stat au irnpus nevoia legiferârii comerfului ~i a cambiei.
Evoluând în raport cu nevoile impuse de celeritatea ~i siguranta comertului,
cambia a fost fàrâ îndoialâ la început o creatie a practicii, care prin repetare ~i acceptare
de câtre participantii la operatiunile cu monedâ a constituit un uz comercial. in Italia,
unde s-au descoperit primele exemplare de cambii din secolul al XIl-lea, au apârut ~i

'Sayous, l 'ht.stoire umversa/e de droit commercial, Rev. Historique du droit françoise, 1833, p. 66 ~1 urm
citai de O. Gllll~escu-Pyk, p. 63-64 ~1 68-69.
• Goldschmidl citai de D. Gilla~escu-Pyk, op. cit. vol 1, p. 69-70 .
., Sayous, op. et/.• citat de D. G:Ua~escu-Pyk, op. cit., vol 1, p. 70-71.
https://biblioteca-digitala.ro

ANDREEA T ABACU

622

prirnele încerciiri de colectionare a uzurilor în aceasta materie, precum ~i primele
lucrâri doctrina 10 .
Între precedentele cutumiare ale cambiei sunt de mentionat dupa statutele
cornunelor italiène Ordonanfa din Barcelona ( 1394), care instiuia înscrierea refuzului
de acceptare al. trasului direct pe cambie, Ordonanfa din Bologna (1569), Cutume/e din
Anvers ( 1578), Statulele din Florenfa, Geneva $Ï Ancona ( 1588) ~i Uzurile din Lagon' 1.
În Anglia cambia a fost uzitatâ eu reguli influentate de pe continent, de unde a
fost primita, dar a fost recunoscuta in dreptul englez abia la începutul secolului al
XVll-lea, când cutuma comerciala a fost încorporatâ in common-law. Cutuma
comercialâ englezll a recunoscut initial numai cambia extema (outbound bill), care
putea fi utilizata de comerciantii strâini în raporturile eu englezii, dar mai târziu, a
recunoscut in comertul intem ~i inlaw bill, cambia interna care mai apoi putea fi
folosita de orice persoana ~i nu doar de comercianti 12 •
La început legiferarea s-a fàcut prin ordonanten, care preluau nonnele deja
fixate pe cale cutumiara, ~i introduceau uzurile pe cale de fonnare, in scop de unificare
a lor in dreptul intern.
În Franta l 'ordonance du commerce de terre intrat! in vigoare in 1673 a fost
primul act legislativ care a disciplinat cambia pâna la Codul comercial din 1807, ~i a
servit ca izvor de inspiratie Ordonanfei de la Bilbao din 173 7 aplicabilâ timp de 150 de
ani comertului din Spania ~i coloniilor sale.
În ltalia, pâna în secolul al XVIll-lea s-au aplicat legile statutare, apoi
contributi i regale ( 1723 ~i 1770) sau reglementâri ducale (1782), pâna când in urma
victoriilor napoleoniene a fost introdusa în mare parte legislatia francezll.
În Confederatia Germani! ·a secolelor XVII-XVIII doctrinarii 1 ◄, reevaluând
concepfiile privind cambia, au pregatit terenul interventiei legislative, care a avut rolul
unei unificari a celor 56 de reglementari existente în ordonante asupra cambiei de la
Leiptzig din 1848, recunoscutll în 1849 de toate statele confederatiei ~i reexaminata in
185 7 eu ocazia discutarii proiectului de cod comercial.
În Anglia, statutele acceptate de common-law ~i deciziile judecâtore~ti în
materie de cambie au subzistat pâna la prima consacrare legislativa a unor chestiuni
privind biletul la ordm dupa 1 /UL ~1 prln füfl of&cflangl! Au Jiu 1882.
1
La noi in tara 5, s-a sustinut ci\ primele polite ar fi apàrut în Muntenia ~i
Moldova între 1777 ~i 1780, însâ este certa utilizarea lor la începutul sec. XIX sub
influen\a austro-gennana. Prima reglementare a cor.stituit-o capitolul XI din Condica
lui Caragea de la 1817, iar ulterior în 1840 se introduce û1 Muntenia Condica de
cumerciu a Torii Române~ti, tradusa dupa codul civil francez de la 1807 ~i extinsa dupa
unirca principatelor din 1859 ~i în Moldova.

'" A ~c vedea E. Cristoforeanu, op cil., vol. 1, p. 39.
A se vedea D. Gâl!l~escu-Pyk, op. cil, vol. 1.
" A se vedea D. Gâl~escu-Pyk, op. c,t, vol. 1., p. 85-88.
,., A se vedca O. GalA~escu-Pyk, op. cit, vol. 1., p. 88-90.
,
" Între cei mai de seamil trebuie amintiti Heineckens ~i Einert care au afirmat caractcrul literai al legislatiilor j
cambiale, precum ~i can1cterul negociab1I al titlului cambial construind o tcorie contrarA celci ftanccze; a
~,cdca D. Gala~escu-:yk, op. ci'., vol. 1., p. 92-94.
Î
A se vedea M Hacman op. c,t., vol Il. p. 425-427.
11

set
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Epocii ordonantelor i-a urmat codificarea din ratiuni de unificare legislativà
interna. a comertului ~i deci a cambiei.
Primul cod este cel francez de la 1807, care dupà ce preluase dispozitiile
ordonantei de la 1673, a fost unificat în 1894 ~i 1922 in materia dreptului cambial.
Sistemul codului francez, a fost preluat de Codul comercial italian de la 1865
precum ~i în codurile belgian, olandez ~i spaniol.
Cel mai evoluat sistem, cel german, continua ordonanta cambial!!. din 1848,
modificata. prin Novelele de la Nüremberg din 1857 ~i devenità lege a imperiului în
1871, a apropiat cambia de hârtia monedà a comerciantilor fàrà a o asimila, îndeosebi
dupâ novela din 1908 privind protestul, care a exercitat o influenta covâr~itoare asupra
legislatiilor bazate pe sistemul codului francez încât conceptia sa a fost preluatà de
legislatorul italian prin Codul comercial de la 1883, care a stat la baza Codului
comercial român de la 1887, realizându-se astfel o rea~ezare a institutiei sub intluenta
sa primarâ.
Legea englezâ de la 1882 nu mai conditioneazâ valabilitatea cambiei de
mentiunea obligatorie a cauzei (consideration), se apropie de sistemul gennan al
obligatiei cambiale abstracte. A~adar, în Europa, legile cambiale se reduceau pânà la
începutul secolului la douà tipuri: francez ~i italo-german.
Lucrârile de codificare intemà din statele continentului în secolul trecut au
constituit un prim pas necesar în realiz.area unificàrii reglementàrii cambiale, irnpusà de
nevoile intensificârii ~i internationalizârii comertului.
Asociatiile, institutiile ~i cercurile interesate în înfàptuirea unificàrii au
desfll~urat o activitate intensà de pregàtire prin conferinte, studii ~i cercetàri, a
convocàrii unei conferinte internationale având ca scop întocmirea unei conventii
16
internationale inca din 1863. 0 astfel de lege adoptatà sub auspiciile Ligii Natiunilor
de Conferinta Internationalâ de la Geneva din 7 iunie 1930 la care au aderat 32 de state,
a realizat un compromis între sistemele cambiale francez ~i german ~i a constituit pasul
decisiv în uniformizarea realâ ~i completa. a reglementârii cambiale 11.
Codul comercial român de la 10 Mai 1887, a reprodus Codul italian de la
1883. Eliminând caracterul executoriu al cambiei ~i punând la dispozitia crcditorilor
cambiali o actiune specialà, legiuitorul paraliza pe cale procesualà eficacitatea cambiei
în paguba creditului comercial. Aceastâ eroare legislativà a fost înlàturatà prin Legea
18
nr. 58 din I Mai 1934, asupra cambiei ~i biletului la ordin , care a constituit în acela~i
timp în contextul Legii Uniforme de la Geneva o lege de unificare cambialâ pe
19
teritoriul reunit, în care functionau patru reglementàri .

"' "National Association for the Promotion of Social Science" a avut aceasta mi\iativa încurajatli de
"Association for the Reform and Codification of the Law of Nations" care a determinat consrfttuir~a de la
1876 de la Bremen, unde prin cele 27 de reguli s-au that principiile normelor de bazA ale Legii Uniforme,
intocmit la Congresele de la Munchen 1882 ~i Bruxelles 1885 (zadamicit de neintelegerile part1cipan1ilor), a
fost urmat de conferin\ele de la Haga din 1910 ~i 1912, zlldêrnicit la rândul sau de razboi.
17
A se vedea pentru dezvoltAri: D. Gala$escu-Pyk, op. cit., vol. I, p. 99-121; E. Cristoforeanu, op. cit, vol. I,
p. 41-44.
11
Publicata in Monitorul Oficial nr. I 00 din I Mai 1934 ~i modificata prin ordonanta nr. 11/1993 publicatll in
Monitorul Oficial nr. 20 I din 23 August 1993 aprobata prin Legea nr. 83/1994 publicata ln Monitorul Oticial
nr 292 din 14 Octombrie 1994
'''Ase vedea E. Cristoforcanu, op. cit., p. 45-46.
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Legea de al I Mai 1934 a fost o traducere a decretului lege italian din 14
decembrie 1933, care a pus in executare Legea Uniforma de la Geneva. Ea a fost
criticata in doctrinâ, dar a constituit ~i o lege reformatoare a creditului în conditiile în
care legile excepfionale postbelice 1-au zclruncinat prin ocrotirea ~i încurajarea
debitorilor în nerespectarea obligatiilor comerciale 20 .

"' l'cntru crillc11 aceste1 traduceri ~i a modificlrilor inexplicabilt in doctrinll a se vedea: D. Glll~escu-Pyk, op.
cil., vuL 1, p. 134-142.
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lstoricului Florian Tucl i-a ietit de sub tipar cea de a 60-a carte. La
sfâr~itul anului 2002, Editura ,,Europa Nova" din Bucure~ti a scos de sub tipar volumul
de 350 de pagini Romdni în Europa $i în fume. Miirturii pentru eternitate. Apârutll. sub
auspiciile Funda~ei ,,General Stefan Gu~ll.", cartea poartâ semnàturile a doi cunoscuti
istorici militari: colonel (r) dr. Cristache Gheorghe ~i general (r) dr. Florian Tucà.
Numele celor doi istorici constituie un gir pentru orice carte scoasll. de ei, dar volumul
de care ne ocupâm mai poartll. un gir - ~i incà unul de mare rezonantà istoricll. - pe acela
al regretatului academician Stefan Pascu.
Aceastll. carte, a~a cum a fost gânditll. ~i realizatà, este un unicat in literatura
noastrà istoricll. ~i umple în mod nesperat un gol ce nu putea fi acoperit in nici un fel.
Au trecut câteva decenii pânà a fost posibilll. aparitia sa, timp în care autorii, odatà cu
scrierea altor c!lrti, ~i-au adunat materialul necesar pentru întocmirea acestuia. Au
trebuit cercetate un numâr mare de ziare ~i reviste de specialitate, cll.rti, arhive militare,
acte de stare civilll. ~i multe alte surse pe care autorii, probabil, ~i le-au fi~t de-a lungul
anilor. Nu este, cred, lipsit de interes sA mai spun, ~i aici, cà istoricul Florian Tucll. a
creat in istoriografia româneascà o adevAratll. literaturà a monumentelor militare ~i a
însemnelor memoriale, domeniu în care a scris mult, singur sau in colaborare.
În sffir~it, pentru documentarea acestei cll.rti, autorii au càlàtorit in \lirile
vecine, sau chiar mai îndeplirtate, unde se aflll. monumente ridicate în memoria osta~ilor
români care ~i-au jertfit viata sau chiar cimitire române~ti in care se aflà un numàr
impresionant de eroi. Faptul acesta ne îndreptll.\e~te sa. credem cà au fost nevoiti sâ
poarte o corespondentà, uneori sustinutll. cu ambasadele noastre sau cu servicii
specializate din unele ministere ale apàrll.rii nationale. Cartea este sugestiv ilustratll.,
de~i este evident faptul cà în cele mai multe cazuri fotografii au fost autorii însu~i.
Dupll. ce în primul capitrn, de 268 de pagini, autorii se ocupll. de peste 125 de
monumente ~i însemne memoriale, în capitolul Il vor fi prezentate ,,Cimitire ale eroilor
români de pe teritoriile altor tàfi". E un capital cutremurl\tor. Autorii au strâns în
evidentele lor aproape 95000 de eroi români càrora le putrezesc oasele prin \li.ri strAine,
la care trebuie sll. mai adàugi\m câteva zeci de mii pentru care s-au ridicat monumente,
unii dintre ei aflându-se în gropi comune, în sffir~it, a~a cum o spun ~i autorii, in ~tiintll.
de cauzll., câte mii de eroi români nu vor fi mai zll.când ne~tiuti de nimeni ?! Si daca la
toate acestea vom adll.uga jertfele o~tilor lui Mircea, lancu de Hunedoara, Stefan cel
• Biblioteca Judeteana Arge~.
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Mare ~i Mihai Viteazul care au oprit cu piepturile lor puhoiul turcesc ce vroia sà
înghità Europa, atunci poti sà nu te întrebi unde e obrazul acestei Europe care ne pune
azi sà a~teptàm la rând ~i ne trimite cohorte de târgoveti civilizatori"?
La sfâr~it, cartea are §Î un al treilea capitol intitulat .,Cimitire, monumente ~i
alte însemne memoriale apartinând altor state, aflate pe teritoriul României".
Cimitirele cu cei mai multi eroi straini aflati pe teritoriul tArii noastre sunt cele
germane ~i ruse~ti, pentru cà multi osta~i ai acestor tàri au càzut pe pâmântul nostru.
Aici î~i dorm somnul de veci ~i câteva sute de osta§i francezi care au luptat alàturi de
osta~ii no~tri în primul ràzboi mondial, când trupele gennane §Î austro-ungare ne
ocupaserà cea mai mare parte din tarà. Cimitirele acestor eroi sunt bine îngrijite ~i se
bucurà de tot respectul pe care îl merità.
Persona! am citit aceastà carte cu un mare interes, ~i, a~a cum spuneam la
început, am aflat o mare cantitate de informatii pe care numai aici le-am putut gàsi.
Voi încheia acest articol cu afirmatia din titlu. Este pentru a 60-a oarâ când
istoricul Fiorian Tucà - doctor în istorie ~i general Ûl rezervà, laureat al Academiei
Române - î~i pune semnàtura pe o carte. A scris multe cârti singur ~i tot atât de multe în
colaborare. Au mii de pagini tipàrite care se citesc cu interes ~i foarte adesea cu emotie.
Dându-i Cezarului ce este al Cezarului, trebuie sà recunoa§tem, eu mândrie
chiar, cà Arge~ul zilelor noastre dà spiritului românesc încà un mare scriitor, de data
aceasta un scriitor militar care ne lipsea din palmares ~i càruia trebuie sà-i adresàm
întreaga noastrâ gratitudine.
Sà tràiti Domnule General!

..

• •
0 nouâ monografie sâteascâ apArutâ recent în judeful nostru. Judetul
Arge~ are o veche ~i interesantà traditie în domeniul monografiilor de localitAti ~i de
institutii. Afirmatia aceasta se bazeazà atât pe numàrul mare al unor astfel de lucràri cât
~i pe vechimea unora dintre ele. La ora actualà sunt tipàrite peste 50 de monografii de
localitàti, pe primul loc aflându-se lstoria Câmpu/ungu/ui ... , apàrutà în doua volume in
anii 1855 si 1856. opera lui Constantin Aricescu. Este în acela~i timp ~i prima
monografie a unui ora~ din România (Tara Româneascà).
Nu putem sa nu semnalàm aici cà trei din cele patru monografü întocmite de
preotul loan Râutescu - pentru Dragoslavele, în 1937, Topoloveni, in 1939, ~i pentru
Câmpulung, în 1943, au fost premiate de Academ1a Romanà.
Ràspunzând unui apel fàcut de ministrul de interne, Vasile Lascàr, pentru
întocmirea de monografii sàte~ti, în judetul Arge§ au apàrut în 1904, douà monografii,
cea a comunei Priboieni, întocmita de Radulescu-Codin, ~i cea a comunei Mozaceni,
întocmità de preotul loen Musicescu. Cunoscând aceste doua monografii care au apàrut
in 1904 ~i care ràspundeau unui chestionar întocmit de numitul minister, ne vom putea
da seama cât de mult au evoiuat cuno~tintele întocmirii unei monografii, mai ales dupa
anul 1930, dupà ce apar îndrumàrile in materie ale unor cârturari cum au fost Dimitrie
Gusti, H. H. Sthal, care publicà, în 1934, Tehnica monografiei socio/ogice ~i N. A.
Constantinescu, care la rândul lui publicà, in 1935, Pianu/ unei monografii de istorie
/ocalii, in anul 193 7 H. H. Sthal a publicat lucrarea Monografia unui sat. Cum se
alciituie~te spre folosu/ Ciiminu!ui Cultural. Prefata acestei !ucrâri a fost scrisâ de
Dimitrie Gusti.
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Ne explicl1m acum cu u~urintâ cum a reu~it preotul Ioan Rllutescu sa realizeze
trei monografii de o asemenea valoare. Trebuie sâ mai precizAm câ a fost un istoric
pasionat ~i un paleograf de exceptie.
La monografia istoricâ a Topolovenilor, prefata a fost scrisâ de Ion
Mihalache, renumitul politician, care se vede câ era la curent cu opiniile autorizate
privind monografia unei localitati. ,,Cuno~terea trecutului, spunea el, inseamna
cunoa~terea de sine; cine e~ti, ce reprezinti, ce poti, ce nevoi ai, ce na.zuinti, ce
posibilitati. Nu po~ p~i spre viitor eu toatâ siguranta dacâ nu ~tii de unde vii, pe unde
ai mers, ce bagaje porti cutine, ce puteri îti stau la îndemânâ".
Monografiile preotului Ràutescu au însemnat un adevârat ghid pentru multi
dintre cei care s-au încumetat sa realizeze astfel de lucràri pentru localitâtile lor. Printre
acestea, o serie sunt deosebit de valoroase ~i-mi face plâcere sa semnalez câteva:
Comuna Corbi $i locuitorii siii... de Constantin Radulescu-Codin, in 1922. (De
precizat cà aceastll comunâ va mai avea doua monografi.i), Mu$dt~ti... de învatàtor
emerit N. Gh. Teodorescu, Rucar de prof. dr. Gh. Pârnuta, Coliba$i de col. farrnacist
Sâvulescu, Berevoie1ti de prof. univ. Hera, Davidefti de prof. Ion Bâcanu, Bo/e$ti de
prof. Constantin ~i Niculina Dinu, impreunâ cu fi.ica lor, prof. Elena Stanescu, Bascov,
editia Il, de învàî,âtorii cu gr. I Sevastita Gâiseanu ~i Sever Moiceanu, Teiu de prof.
Vasile Falcescu ~i altele.
La data de 7 septembrie 2002 a fost lansatâ la Câminul Cultural Monografia
satului Bad~ti, apartinând comunei Pietro~ani, eu prilejul împlinirii a 650 de ani, din
1352, când este pentru prima data atestat documentar. Autorul monografiei, prof. ing.
Eugeniu Drâgu~anu a fàcui cerceUlri de profunzime a indelungatei istorii a satului
muscelean incârcat de evenimente ~i traditii, iar in ultimele doua secole, de oameni de
ispravà ~i institutii.
Istoria satului este legatâ de istoria Manâstirii Negru Vodâ din Câmpulung,
care ii ~i faciliteazâ aparitia atât de timpurie în documentele scrise. A fost initial sat
domnesc, eu care Nicolae Alexandru Basarab Voievod a dâruit ctitoria sa ~i a pârintelui
sàu, fàcând ca Blide~tii sà ràrnânâ sat mànl:lstiresc de-a lungul întregului ev mediu
românesc.
Autorul monografiei urmâre~te evolutia ~ezârii muscelene de-a lungul celor
650 de ani, cu sui~urile ~i coborâ~urile sale, dar având întotdeauna în fatâ documentul
pe care ~i-a bazat cercetarea.
Monografia domnului Drâgu~anu oferà în cea mai mare parte a sa o lecturâ
pasionantâ. Persona!, am citit cartea eu mare plâcere. Am constatat ~i câteva scâpâri de
corecturâ. Bun!oarâ: la pagina 30, se spune despre Grigore Tocilescu ,,A fost istoric ~i
arheolog, epigramist ~i folclorist român". La acee~i paginll însll se face precizarea cil
Tocilescu este ,,considerat întemeietorul epigrafiei române~ti". Alte câteva scllpâ.ri de
corecturâ, de felul celei de mai sus, nu pot ~tirbi eu nimic valoarea lucrl\rii ale cllrei
merite sunt evidente.
Monografia satului Biide$li are totu~i un capitol care trebuia sâ lipseasca:
,,Glosar". Ar fi fost nevoie de acest capitol dacâ el ar fi explicat ni~te cuvinte locale,
necunoscute în afara zonei. Dar noi gâsim in acest glosar: ,,Alba lulia, Antonescu Ion,
Austro-Ungaria, Ion 1. C. Brâtianu, Calinescu Annand, Decebal, Etiopia, Iorga
Nicolae" ... pânâ ~i ,,Manciuria".
Toate aceste denumiri de localit!iti, oameni sau tari, trebuie cllutate in
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dictionarele de specialitate sau enciclopedice, nu în glosarul unei monografii sate~ti.
Parcurgând acest glosar, am avut i?Ï o surprizA: cuvântul ,,Arhiereu" este explicat a1?a
cum îl explica ~i Dic/ionarul explicativ al limbii române adica ,,Denumire generala
data. gradelor superioare ale clerului".
Pai nu este ~a ... Dar nu-mi pot înglldui sll llimuresc lucrurile aici.
Eliminându-se ,.Glosarul", monografia satului Biide~ti este o lucrare meritorie,
penrru care autorul ei, prof. ing. Eugeniu Dragu~anu, trebuie sll primeascll toatii lauda.
lntelectualii ~i tineretul din Pietro~ani pot fi mândri câ unul din satele componente ale
comunei lor are o astfel de monografie.
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IN MEMORIAM . EUGEN MARTIN (1922 - 2002)
ELENA R0TARU•
În 6 s;eptembrie 2002, în vârsta de 81 de ani ,
ne-a parâsit !Eugen Martin, contabil-~ef la Muzeul
Judetean Argq, timp de 17 ani .
S-a mascut în ziua de 14 ma11ie 1922 la
Tighina, în Baisarabia, ca fiu al lui Teodor ~i Claudia
Martin, ale caror nume, ca semn de cinstire ~i
perpetuare a rneamu lui, le va darui fiului ~i respectiv,
unicei nepoate..
Certifïcatul eliberat în data de 15 .02.1944
atesta dl a absolvit cursurile prcstigiosului liceu
teoretic din ora~ul Chi~inau, ,,Bogdan Petriceicu
Hasdeu··. În 1942 este încorporat, iar în anul 1946 este
lasat la vatrà.
La 241 iunie 1948 se càsâtore~te eu Zenovia
Udrescu, nàsc11.1ta în Caline~ti, jud. Arge~, stabilindu-se
de la aceasta data în localitatea Calinc~ti. O1:satoria este binecuvâmatà cu do i copii:
Lidia, nascuta în 1949, ~i Petre Teodor, în anu l 1951.
Tot din anul casatoriei · l 948 · se antgajeaza ca functionar în diverse institutii
ale judeçului Arge~, toate situate p1'if1 <IIJrû l}iërë;a comunei C!lline~ti. Prima angaj are este
la Primaria comune i Gorganu, apoi la comiuna Yrane~ti , unnând Sfatul Popular
Topo!oveni, sau Comisariatul Militar Raion:al Topoloveni. Din Topoloveni trece ,
pentru o perioada mai lun ga, la Ca line~ti , ca anigajat la Spitalul Raional, ce funqiona în
aceastll localitate, pe post de contabil princi•pal. Din ianuarie 1965 se angajeaza la
Muzeul Regional Arge~ , unde î~i va pune îl'ltreaga competenta profesionala pentru
rezolva rea problemelor financiare ale aceste i irnstitutii .
Poate unii se vor mira de prezenta aciestor câteva rânduri în paginile revistei
., Argesis" dedicate unui contabil - fie el ~i $ef - într-o instituj:ie culturala, eu profil de
co nservare, evidenJ:li ~i cercetare a patrimoni uJui cultural din zona. Si , daca nu se vor
mira, vor considera ca sânt câteva vorbe de lb ine, conventionale, conform dictonului
bine cunoscut ,,despre moqi numai bine" .

• Muzeul Judetean Arge~.
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Nu exclud o mica doza de conventionalism, dar peste toate ramân cei 17 ani
de muncà•în aceasta institutie, în care a învàtat de la colectiv ~i a învàtat colectivul, o
rnultime de lucruri.
A fost în toatâ aceastâ perioadà - 1965-1982 - decanul de vârstà al
colectivului Muzeului Jude\ean Arge~. Fàra sa aibà studii superioare, venea însà cu
cun o~tin\e solide dobândite într-un liceu teoretic serios ~i cu o zestre de Acasa,
dobândità în familie sau adunatà din diversele situatii în care 1-a dus viaça. De o
franch e\e, care uneori putea deranja, spunea întotdeauna ce gândea, convins ca are
dreptate . Nu Jinea supàrare, încercând adesea printr-o glumâ sà atenueze efectul , de
obicei dur, al adevàrului .
Cu o asemenea personalitate era firesc sà nu se bucure totdeauna de simpatie,
dar, sigur, a avut ~i prieteni de nàdejde. Cu totii însà i-am respectat priceperea ~i
stràduin\a cu care s-a alaturat eforturilor colectivului Muzeului Judetean Arge~ în toti
ace~ti 17 ani , când orice aqiune întreprinsâ depindea enorm de situatia financiarà, de
regulâ precarâ.
~i prin stràduintele sale s-au realizat cele mai importante aqiuni ale muzeului
din accastâ perioadà : Casa Memoriala ,,Liviu Rebreanu" de la Valea Mare în mai 1969,
Gal eri a de Arta Naivà - unicâ în tara - în februarie 197 J, iar în mai, acela~i an, Galeria
de Ai-là , Expozitia de bazà a Seqiei de Istorie în 1974 ~i Expozitia de bazâ a Sectiei de
$tiintele Naturii în 1977, sesiuni naçionale, simpozioane, expozi\ii temporare, dotari de
laboratoare .
Pe lânga rnunca migàloasa a muzeografilor care au gândit ~i au realizat aceste
obi ec tive, era obligatoriu necesara sustinerea materiaHI. pentru care ,,s-a bàtut" - Eugen
Martin .
Part ic1 pând la atâtea momente importante din istoria muzeului , devenise încet
~i si gur un om de muzeu, plin de înçelegere ~i de entuziasm în rezolvarea obstacolelor
financiare. frecvente î11 activitatea noastrâ.

La pensionarea din 1982, ascu!tând toastu.l /inw de inspectorul
Julian Rizea :ji el trecut in eternitafe.
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Nu exagerâm considerând prestati,a lui Eugen Martin la Muzeul Judetean
Arge~ drept remarcabilâ - motivul principal pentru care, iatli, o remarclim ~i noi, cei ce
am lucrat cu el - în aceste câteva vorbe.
Si dupli anul pensionârii, 1982, a plistrat leglitura cu institutia Muzeului
Judetean Arge~ ~i eu vechiul colectiv, care, încet-încet, prin pensionliri, devenea tot mai
putin cunoscut lui Eugen Martin. Acest luc:ru nu 1-a împiedicat sli râspundli la toate
invitatiile adresate de colectiv de a participa, atunci când sânàtatea i-a permis, la
sesiuni, la zilele onomastice sau de na~tere, ale unora dintre colegii no~tri.
Ultima aniversare la care a particip,at a fost în februarie 2002, la sàrbàtorirea
celor 65 de ani de viatâ ai directorului generail Radu Stancu - alàturi de care ~i-a început
activitatea la muzeu. Marcat de boalli, în mod evident, a fost prezent aHUuri de colectiv
atât la partea oficialâ - unde invitai fiind î111 prezidiu a refuzat orgolios ~i dornic sà
dovedeascli tuturor cà este încâ ,,verde" s.carunul oferit numai lui, toti ceilalti stând în
picioare - cât ~i la cea neoficialli a petrecerii, iar, numai la câteva sàptlirnâni i-am
slirbàtorit împreunà eu familia cei 80 de ani de via\à.
Urmàtoarea aniversare, promisâ nou.li de el, nu va mai avea !oc.
Pentru tot ce ne-a dâruit, ramâne viu în amintirea familiei, a prietenilor ~i a
colegilor din Muzeul Judetean Arge~.
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PREOTUL MILITAR GENERAL (REZERVÀ)
GHEORGHE 1. BARJBU ( 1903-1976)
TOMA RÀDULEScu·
Unul dintre cei mai cunoscuti pre·o!ii militari din deceniile patru ~i cinci ale
secolului trecut a fast Gheorghe 1. Barb'IJ, carre datorità meritelor sale, a ajuns la cele
mai înalte trepte ale demnità!ii militare.
Yiitorul preot s-a nàscut la 30 mai 1903 în casa învàtàtorului Ion Barbu, din
1
Co~ovenii de Sus, ~i a Mariei Barbu , descemdenti dintr-o veche familie de mo~neni.
Dar iatà ce preciza C. D. Fo11unescu, pre~~edintele Societàtii Culturale ,,Prietenii
Stiintei" din Craiova, despre învà\atorul !,on Bcarbu, la trecerea sa la cele ve~nice:
,,Ion N. Barbu, învâtàtor graduL I (ciàpitan în rezervà Regimentul I Vânatori
,,Principele Ferdinand"). Bibliografie - na.SC1ut în anul I 88 I septembrie în comuna
Co~ovenii de Sus, fiu de t~rani. A func\toniat între anii 1901-1915 ca învàtàtor ~i
director al Scolii Primare comuna Malu Matre, între anii 1918-1922 ca învli\litor ~i
director la Scoala Primarà din Cotofe1ii d«c Sus, dând în ambele sate lumina ~i
îndemnuri spre învà\àturà. Ca mul!ii fii de tàrcani a ft!cut campania din Bulgaria în anul
1913 ~i ràzboiul pentru întregirea nea111 1ului c«Jin 1916-1918 ca ofi\er în Regimentul 1
Yânatori. Ranit de doua ori in lupte, pr111 1 D. R. nr. 197 din 13 martie 1917 i s-a
acordat ordinul ,,Coroana Româr1iei·• eu spade: ~i panglica de virtute militarà eu gradul
de cavaler pentru bravura ~i priceperea rn ccare ~i-a condus plutonul in luptele din
Cheile Oltului ~i Jiului distingându-se pe C)ealul Càrbunaru, iar prin 1. D. R. nr.
3877/1931 i s-a acordat furajera ,,Mihai Vite:azul". ~i-a iubit mult satele ~i ~coala în
care a propovàduit ca î1w:"qàtor. În satul sàu natal a înfiin\at climinul cultural,
cooperative. Oin anul 1922 ~i pânll in an1JI 193;5 a activat eu mult suflet în coopera\ie ca
subinspector de îndrumare ~i cont,ol A închiis ochii pentru totdeauna în ziua de 22
aprilie 1936 ca un adevàrat luptl'ttor atât pe o~orul vietii, cât ~i pe altarul onoarei ~i al
munciï2.
Sotia învàt1'1torului ~i mama viitorulttti preot ~i-a îndrumat pe unicul sau fiu
(a mai avut o fiicâ) spre cinul preo(esc. acolo• unde era convinsà cà-i este locul. Dupli
absolvirea ciclului primar în satul natal sub directa supraveghere a tatlilui sàu ~i-a

• Muzeul Olteniei, Craiova.
1
Delalii vezi in Anuarul M1tropolie1 0/1enie1, T1p,)grrafia Sfintei M,tropolii a Olteniei, Râm111cului ~i
Severinului. Craiova 1941, p 214-215
'Text allai pe paspartoul fotogratie, d111 propric1a1-::a tam11liei Barbu (Virginia, Nicolae, Macrina ~' Radical.
c:lrora le mul\umim ~i pe accasti'I cale pentru amabilna,c
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co111i11uat in nwd straluc1t studiile timp de opl ani la Seminarul ,,Sfântul Nicolae" din
Râmnicu Vâlcea.
Fire deprinsà cu munca asiduà ~i lipsit de mijloace materiale, Gheorghe I.
Barbu. pânà la absolvirea Facultàtii de Teologie din Bucure~ti in anul 193 I. tiind dotat
cu o vocc deosebità ?i certe înclinatii spre muzica cuita\ a absolvit cursurile de teorie
soltcgii - clasa domnului D. 1. Kiriac ~i armonie clasa domnului profesor I. Norma
Otescu (promotia 1932). În perioada studiilor la Opera Româna a candidat alaturi de
prestigiosul tenor Joseph Schmit pentru un post de solist, Gheorghe I. Barbu fïind
dcclaral câ~tigàtor deoarece avea o voce aproximativ la fel de cultivatâ ca ~i a celui
a111i111i1 mai sus. dar cu un fizic nai plàcut (Joseph Schmit era scund ?i supraponderal).
Oin aceastà perioadà a ràmas bun prieten eu Egisio Massini. În calitate de solist al
Operei Române a fost în echipà eu Ana Roja Vasiliu ~i Traian Grozàvescu ~i foarte
apropiat de compozitorii Vinicius (cunoscut pentru aranjamentul poeziei ,.Limba
noastrà" de \ilateevici). George Simonis ~i Dimitrie Botez. 0 prietenie pentru lot restul
vie\ii a men\inut eu vestitul bas Petru ~tefànescu Goanga. Dotat eu putere de muncâ
deosebitil. a fost cântàret ~i dirijor de cor la biserica Sfintii Voievoz.i (Biserica Alba)
clin Bucurc~ti ( 1 nov. 1924 - 1 dec. 1930), bibliorecar al Ministerului Cultelor ~i Artelor
(1925-1928). cântàre! la Teatrul de Operà (15 sept. 1926 - 31 dec. 1927 ?Î I iunie 1928
- 31 iulie 1930). funqionar al Consiliului Central Bisericesc ( 1926-1927).
Av.înc.J certe calitàti pedagogice a fost profesor de muzicà la Liceul ,.Regele
Mihai I'' clin Capital/\ (20 februarie 1929 - 31 iulie 1929), profesor suplinitor de muzicà
?i dl: ~tiin\e rcligioase la Seminarul din Curtea de Arge~ în anii 1930-1938. Dar iata ce
nota inspectorul secundar Gheorghe 1. lonescu în ziua de 25 mai 1931: ,.Explicarea
hangheliilor - orà fàcutà de domnul Gheorghe Barbu - profesor suplinitor cum aratll
eu aceastà ocazic prin întrebâri bine làmurit puse d\ elevii prind mul\umitor materia
prcdalà în cursul anului ... " 4 .
! ,a 24 august 193 1 s-a càsàtorit eu Florica, 11âscut1\ Locusteanu, al/lturi de care
~i-a purtat eu demnitate crucea în vremuri de rcstri~te. Florica Barbu era tiica preotului
Locusteanu de la 1111'\nàstirea Jitianu de lângà Craiova, descendentà din familia
5
cunoscutului om rnlitir- ~i mPrPmtt Nic.:!i R I nn1ste11n11 N11ni le-a fo~t Vireil Potârc:I.
6
fast ministru, deputat $Î senator P. N. T .
Episcopul Râmnicului Noul Severin, Va1tolomeu Stànescu, i-a 'incredintat
funqia de diarnn ill al Episcopiei de Rârnnic ~ide profesor la Scoala de Cântllreti de la
Mftnl'istirea Cm:ia ( 1 sept 1931 - 31 dec. 1932).
latà ce spunea arhiercul sàu: ,,Zelosul ~i distinsul diacon în teologie Gheorghe
Barbu. carc a trecut ~i prin Conservatorul de Muzidi de la Bucure$ti. care a fosl

' F,icclc sak. l'vla.:nna ~i R,idica. au mn~tcnit lalentul tatlllui, pmna li1nd profosoara de muz,ca la Colegiul
Napuna! J-111111 lfo1qll". iar ccalall~ solJsrn in diverse corun ~1 la opcrtta din Craiov,1
' Dm,· din arhi,,1 11crsonala pu,c la d1spoz11ic de Nicolae 13arbu, iiul accstuia.
; Dc1ali1 dc,prc rcvolulionarul pa~optist romllnll[ean, priclcn eu Hcliadt càrniil i-a inchinal o minunata
monogrnlic. vc,i in studiilc ~i cllrlllc publicatc de cercetl\tllrui craiovean Paul Barbu Mama soacra, na,cuta
Vrahicscu. \C inrudca ~i eu boicri1 olt~ni llrabe1ianu.
1
• Dc~pre sffu~1tul 1rngic al aœstuia in anul 1952 in inchisoarea de la Sighet vezi pr. Gheorghe Pl\tra~cu. 1.ile
de i11c,.edere .y, dl' iu11· ,11111111,r, dm irtcl11sor.Jre. Editun, ,.Seralica", Roman, 2002, p 47-49. Adept al familiei
crc~t,nc eu mu!Li cop1i. a avul 7 lii (Virginia, lonicA, Macrina. Florin, Victor. l'\icolae) din care 4 sunt in
VlilJ.1
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profesor suplinitor la Curtea de Arge~, unde! a propovàduit ~tiintele religioase ~i muzica
timp de doi ani la seminarul local ~i caire este la aceastà sÏantà mànàstire Cozia
directorul central al Scoalei de Cântàre\i hoc;ali cum ~i diacon la Biserica catedralà a
re~edintei episcopale". (conf. pr. v.127 augwst 1932)7. Ca director titular al ~colii de la
Cozia ( 1 ianuarie 1933 - 31 mai1ie l 9'34l) a ridicat nivelul de culturà muzicalâ al
viitorilor ieromonahi la cele mai înalte coite de profesionalism. Înclinatia sa spre armatà
este marcatâ ~i de faptul ca a fost profes;or la Scoala Copiilor de Trupà, iar dupà
hirotonisirea sa a fost confesor onorific al gamizoanei Craiova (4 apr. 1931 - 1 apr.
1936) ~i cu soldà ( 1 apr. 1936 - 1938), fapll c;are i-a permis sâ afirme ulterior cu bunâ
dreptate cà avea cea mai mare vechime ca prreot militar în aceastâ parte de tarà.
Un nou moment de vârf în viata tâin/irului preot este marcat de redeschiderea
bisericii catedrale Sfântul Dumitru din Craiova, fiind primul paroh numit la 15
octombrie 1933 eu putine zik înainte de sifirutirea sa (26 octombrie 1933)8. Ca preot
paroh a fost preocupat printre multe altele dte dorinta de a procura un clopot cu potente
muzicale de la o întreprindere special izaità din Oradea. De remarcat câ preotul
Gheorghe I. Barbu eu ajutorul unui diap.azmn i-a verificat în fiecare punct rezonanta,
amanunt care a fàcut din acesta in anii 19 34--1 l974 un reper pentru locuitorii Craiovei ~i
ai împrejurimilor care ~tiau ca la orele ~aptœ dimineata ~i cinci dupa amiaza la Sfânta
Catedralâ Mitropolitani:'I începe slujba sau wecernia zilnice. Clopotul devenise atât de
nesuferit pentru regimul comunist ateu încâtt ai fost scos din functiune ~i dus la topire
sub pretextul ca ar fi fost cràpat, desigur w aninciunà grosolanà a~a cum preciza cu
amàrAciune la sfâr~itul vietii sale pàmântene 1pà1rintele Barbu.
Ca urmare a meritelor sale, preottJI 1Gheorghe Barbu a fost înâltat de episcopul
Yartolomeu la înaltul rang de iconorn stavrofror.
Pârintele Barbu a adunat num~roas;e liste de donatii eu importante sume de
bani pentru finalizarea lucrarilor Cl.mimu1lui Cultural al Societatii Preote$ti
,,Rena$terea" care era dotal uitramodern pt>nttru acel timp cu sali de conferintà ~i birouri
spatioase, unde pânà în anul 1948 ~ i chiar· d1up,a aceia s-a desfà~urat o bogatà activitate
care consta în conferinte tinute de nari te1Jlo,gi,, spectacole de muzicâ sacrâ organizate
de seminari$ti $Ï studentii teolo~i ~i mai al~s jpe1ntru ajutorarea celor nllplistuiti de soarta
(bàtrâni, orfani, vaduve, saraci) lnaugur.are:a noului edificiu a avut loc în ziua de
duminica 30 septembrie prin sfintirea sa die episcopul Vartolomeu în prezenta
doctorului Constantin Angelescu. - minist.ruil i1nstructiunii publice $Î al cultelor, ~i pe
lângâ care vrednicul pàrinte intervenise pe,ntr u ;aplanarea situatiei conflictuale existente
între arhiereul sau ~i Iiderul libera1 9 De alt:feil, soarta i-a hâràzit ca ~i in multe alte
situatii datorit!i caracterului sau integru si!! i,nte:rvinà in conflictele care se iscau între
superiori $i militari $Î mai ales între rtgele rv1iiha1i ~i mare$alul Antonescu.
Pentru activitatea sa pe târâm ctult,ural a fost distins dupa inaugurarea
Câminului Preotesc ,,Rena$lerea'· din Crai1ov:a cu Ordinul ,,Meritul cultural clasa
a ll-a" 10 .

'Conform arhivei familiei
• Anuarul Mitropoliei Olteniei. p 145.

'' Vezi scrisoarea P S Vartolomeu din 17 sept. 1934 a,jre:;a1:a permanentA. Gh. 1. Barbu din colec1ia Muzeulu1
Olteniei
111
Conf. 1. O. R.331 S / 8 dec. 1934
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În ani1 1934-1935 ~i-a împlinit visul oricàrui bun cre~tin - acela de a cunoa~te
Locurih: Slintc ~i nu numai, càci, alàturi de dr. C. Angelescu, ~i el oltean de origine, a
organizal comunitatca monahalà românà de acolo pe care au înzestrat-o cu cele
ncccsare ~i mai mult a reu~it prin generozitatea spiritului sàu sà capete bunàvointa
patriarhului grec al lerusalimului cu care a întretinut o vasta coresponden\à.
Bun cunoscàtor al limbilor sacre greaca ~i slava (cuno~tea latina ~i alte patru
limbi moderne la perfeqie) impresiona auditoriul prin tinuta de înaltà prestatie artisticà
la care ajunsesc Sfânta Liturghie ~i alte momente importante care demonstrau o larga
deschidcre despre intn:g spa~iul ortodox. De la lerusalim pàrintele Barbu a adus o
icoanü èl Maicii Domnului pe care a expus-o la intrarea în biserica Sfântul Dumitru,
f"apl care a cleterminat cre~lerea numàrului de credincio~i pentru care acesta era un reper
sacru. Tot lui i se datoreaza aducerea pentru o buna perioada de timp de la mànastirea
[~istri\a Olteana, ctitoria Craiove~tilor, a Sfintelor Moa~te ale Sfiintului Grigore
DecapolituL menite ~i ele sà apere ora~ul de secetà ~ide toate necazurile care se puteau
abalL: asuprn sa în vremurile grele ale începutului de ràzboi mondial.
Alâturi de diaconul catedralei Ion Popescu Cilieni a fost unul dintre cei mai
dinamici luptàtori împotriva proliferàrii sectelor, fiind munit misionar onoritïc pentru
combatcrea sectclor din eparhia Râmnicului 11 .
Prntru 1m:ri1clc sale a fost rasplàtil cu ordinul Coroana României, grad de
cavalc1·

12

.

Alaturi dt C. S. Nicolaescu Plop~or, Virgil ~i Constantin Potârcà, Gheorghe 1.
13ràlianu, Ion Popescu-Cilieni, Gheorghe ~i Emanoil Tàtaràscu, dr. C. Angelescu, 1. B.
Georgcscu :;;i mai multi altii. parintele Barbu a avut un roi decisiv în reîntiintarea
MitropoliL:i Ohenici. Ca ràsplata pentru osârdia sa a devenit primul protos al clerului
catedralei rnitropolitane ( 1939-1940), a contribuit la determinarea familiei Potârca casa
donezc pentru Mitropolia Olteniei o vie in Plaiul Vulcàne~ti de lânga Craiova, vie
,illatà ~i î11 p1-e1e11t in proprietatea mitropoliei oltene.
În anul 1939 a absolvit ca ~ef de prornotie primele cursuri speciale pentru
conk~orii unila\ilor militare, iar de la 9 februarie 1940 a activai în cadrul Regimentului
,(, l)nroh;inli Rnvine cu gradul de capitan. Ulterior a a_juns confesor al Corpului I
Armata, rapt carL: a alras invidia unor confra\i preo\i eu convingeri legionare, care la 2/
noicmbrie 19'10 in timpul guvernàrii legionare solicitau generalului !on J\ntonescu
înl[11urarca sa: ,,Preotul Gheorghe Barbu este cunoscut luptator împotriva Mi~càrii
l.egionarc penlru care ~i-au clac via\a atâ\ia mart1ri în fiunte eu capitanul Corncliu Zelea
Codrcm1u·· 5i ca atarc nu mentfl încrederea acordatâ.
ln anii 1935-1940 preotul Gheorghe 1. Barbu a organizat pelerina_je la
Maglavil rn intrn(ia de a transforma minunea aràtata ciobanuiui Petrache Lupu într-un
n.:pL:r e11ropca11 în c,•rc crc~l in11I popor român sa fie eviden\iat ca atare.
in cadrul garnizoanei Bucure~ti pàrintele Barbu în anii 1940-1947 a devenit
conksorul Rcgimentului de Garda, funqie deoscbit de dificilà în condi;iile în care
accastà unitate militarà apàra regele României, guvernul ~i alte institu\ii centrale ale
statu!ui romàn. Calitatea de preot al Regimentului de Gardà i-a adus înalta
' Co11i" adn.:~a nr J339/i938 Jin colcc;ia \1llzeulu1 Ol1e:1i.:i. P1i111rc altelc parmtclc Barbu ~ d<lus la
,ir1mlo,1s111 un prlll,\Lanl gcnnan imprcsionm de \inuta moraln ~i intclectualn a accsluia.
,, C,llll 1 1) I{ Ill 111.\/lil mai 19J9
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responsabilitate de a fi ani de zile duhovnic al regelui Mihai I ~i al mare~alului 1.
Antonescu, de a câror stimà s-a bucurat din plin.
În ziua de 21 ianuarie 1941, când a primit vestea câ la Craiova s-a nl!.scut o
fiicà, Rodica Maria, a fost sfàtuit de un apropiat din serviciul de sigurantâ al statului sà
nu vinà acasà càci este pus pe lista celor care urmeazà a fi asistaii în timpul rebeliunii
legionare. Fire dinamicà ~i cu accente de autentic eroism n-a acceptat sâ ràmânà în
Bucure~ti la adàpost de primejdie, ci la cerere a plecat pe front în calitatea de confesor
al Ambulantei Diviziei a 3-a, comandatâ de prietenul sàu de-o viatâ, generalul llie
Stetlea. Pârintele Barbu a înteles ca declan~area la 22 iunie 1941 a râzboiului împolriva
Uniunii Sovietice este un moment crucial pentru poporul român ~i ca atare trebuie
pàstrat în memoria neamului ca o adevi\ratà cruciadà împotriva comunismului.
lmpresionant este raportul numarul 26 din 30 august 1941 alcàtuit de acesta ~i semnat
împreunâ eu alti 3 preoti càpitani 11 . Sub îndrumarea generalului Ilie ~teflea a pregâtit
sutlete~te trupele, botezându-le în catedrala de la Chi~inâu în ziua de I august 1941
pentru a trece Nistrul în urmàrirea fiarei bol~evice. La punctul Vadul lui Vodà în
noaptea de 2 spre 3 august 1941 trei zile ~i trei nopti boteazâ trupele de la comandant
de regiment pânà la ultimul ost~. Constatând ,,cà ost~ii simteau oarecare gol sut1etesc
din cauza necunoscutului geografic ~i etnografic spre care mergeau totu~i", preotul
Barbu trece Nistrul înaintea trupelor eu Evanghelia ~i eu Sfanta Cruce în mânà. Alâturi
de el la trecerea trupelor în Ucraina, a~a cum se poate observa ~i din toate jurnalele de
actualitàti ale timpului, se aflau generalul Ion Antonescu însotit de generalii Ciupercâ,
Sorin, 1. ~teflea, 1. Arhip, de misiunea germanâ ~i de întreg statul major. Ectenia ~i
rugàciunea de bunâvointA le-a rostit tot preotul càpitan Gheorghe Barbu. ,,D-1 general
Conducàtor a sàrutat Sfânta Cruce ~i Sfânta Evanghelie, prezentate de pi\rintele càpitan
Gh. Barbu, botezându-se ~i filmându-se aceastà màreatâ solemnitate religioasâ care
14
face cinste clerului militar" .
Într-o impresionantâ procesiune religioasâ duminicâ, 3 august 1941, pârintele
Barbu ~i cu cei trei colegi ai sâi au trecut Nistrul eu steaguri, prapori, sfinte icoane ~i
împreunâ cu românii transnistreni au stràbàtut comunele Pârâta, Co~ni1a, Plosca,
Timu~, Progrebi etc. unde .,ca în vremurile primare ale misionarismului cre~tin"' au
botezat ~i împârtâ~it peste 4000 de prunci ~i tineri neîncre~tinati pânâ acum. Ace~ti
prunci au fost însotiti de pl!.rintii lor cât ~i de întreaga populatie a satelor care stàtea în
genunchi în timpul serviciului divin. Pruncii au fost tinuti în brate de câtre ost~i ~i
ofiteri pânâ la comandantul diviziei noastre, d-1 general I. Stetlea care însu~i le-a dat
prin preotul capitan Barbu Gh. Un mare numâr de bani ce au fost înmânati pârintilor ca
dar din partea d-sale".
Unnând exemplul generalului 1. Antonescu, care la fel ca ~i în primul razboi
mondial când persona! a asigural îngroparea cre~tineascâ a eroilor càzufi pe câmpul de
luptâ ~i apoi a depus o bogatâ ~i strâlucitoare strâdanie pentru ridicarea unor mausolee
la Oituz, Mateia~, Predeal, Mârâ~ti, Mârâ~e~ti etc. mai ales prin colectâ publicà (aici
este de remarcat activitatea sofiei sale Maria Antonescu în cadrul Societâtii Femeilor
Ortodoxe), preotul Gh. I. Barbu a adus de pe câmpul de luptâ de la cota 102 peste 400
" Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Andrei Nicolescu, 194/-/945. Preo/i in tran.fee, l'undaJia
general Stefan Gu~a. p. 45-48, doc. nr 26 din 30 august 1941.
" Ibidem, p. 46.
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de osta~i ~i ofï\eri moqi pe care i-a înmormântat într-o movila dupa modelul stràvechi
crqlin. De remarcat cà mare!?alul 1. Antonescu înca de la începutul conflictelor militare
a dut numeroase ordine severe ~i precise, ~i daca a fost nevoie a pedepsit pe cei
clelàsàtori, prin care a stabilit în amânunt cum se organizeazâ cimitirele de eroi prin
aducerea din zonà a celor càzuii pentru patrie, prin confeqionarea ori de câte ori s-a
putul a unor cruci de piatrà la intrarea în cimitirele respective, construirea unei capele
etc.: totodata rnare~alul a ordonat ca toate crucile indiferent de gradul celui decedat sa
lie egale ~i sà aibà înscrise numele eroului ~i unitatea din care provenea. lata ce spunea
pàrintcle Barbu atunci: ,,Am înâltat o frumoasa troita de stejar, iar movila încadratâ cu
cnu.:i individuale. Ille astâzi un frumos mausoleu în mijlocul unui câmp de lupte
grmvnin:, eu numeroase gropi de obuze ~i branduri în care am gasit corpurile lor
sfârtecate, i-am identiticat ~i i-am a~ezat în morminte individuale, punând tiecàrui erou
crucea respectivà pe care am încrustat numele lor". Preotul Barbu încuraja pe soldatii ~i
otï\erii ràni\i chiar ~i în sala de operatie a ambulantei ~i le explica nobila misie pusà sub
scnmul Stintci Cruci de salvare de ateismul bol~evic 15 . Pàrintele Barbu în toi timpul
ràzboiului a procurat caqi po~tale pentru ca fiecare osta~ sâ poatâ pàstra legâtura cu cei
de acasà, mânca împreuna cu ace~tia ~i le binecuvânta mcsele. El a convins pe ciobanul
misionar Petrachc Lupu sa meargà pe front ca sà vorbeascà osta~ilor despre necesitatea
salvàrii civiliza!iei europene de ciuma ro~ie 16 .
Ca ràsplata pentru croismul aràtat a fost distins cu ordinul ,,Crucea Regina
Mana'". clasa a 11-a. prin ordinul de zi 130/18 septembrie ,,pentru cà a executat ordinul
operativ specia 1 13/20 augusl 1941 al comandantului, sub tirul artileriei inamice, a
làcut asanarea cârnpului de luptâ la Cota 102. Apoi ~i-a îndeplinit fonqiunea de pastor,
alât la ambulantà, cât ~i în mijlocul populatiei, botezând 800 de copii ~i peste 4000 de
bàrba\i ~i fcmei ~i predici, a instalat în casele ucrainene Sfânta Cruce în locul statuilor
lui Lc11in" ï Preotul erou a propus Sfântului Sinod sa trimitâ în Transnistria ~i Ucraina
o .,arrnatà 111isionarà apostolica'· .. ,Ce folos cà noi am ridicat troi\e ~i am sfin\it biserici,
dacà 11u-i nirncni sà slujeascà in ele in duminici ~i sàrbàtori. De aceea ar trehui ca acolo
undc 111 \arà sunl 2-3 preo\i la u bisericà sà lie adu~i pe front pentru Jouà trei sâptamâni
,_,,.,. ,i'i nr~;.ini,e,t> capele. sà aduca iconite. cruciulitc ~i càrti. Nu o lacem noi acum. nu
o l"act: Bisenca onodoxà, o vor face sigur Biserica catolica sau poate sectcle care
intotdcauna au lârârni\at con~tiinta unui popor 1", concluziona parintele capitan 18 .
Dupa un scurt concediu petrecut în \ara pàrintelc Barbu a revenit în cursul
anului 1942 în calitate de contesor al Regimentului 82 Infanterie. În ziua de 27 martie
1942. ziua unirii Basarabiei eu România, a pa11icipat la slujba din Catedrala Sfintei
Mitropoiii de la Ch1~inàu alaturi de arhiepiscopul Efrem Enachescu. care a fost ultimul
milropolil ai l3asarabiei ~i carc prin grija sa în primâvara anului 1944 a fast adàpostit eu
hinccuv::întarea mi11opolitului Nifon Criveanu la mànàstirea Jitianu de lânga Craiova.
Duminica 29 martie (Floriile) a ofïciat ,,un scurt scrviciu religios" ~i a împar(il
,.osta~ilor ~i ufi\crilor ramuri de salcic luate de la sfânta biserica". În Sâptàmâna
Stïntelor Patimi otïciazà Sfânta Liturghie. împàrta~e~te solda\ii, cânta Prohodul
1

''
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Domnului ~i asigurà serviciul divin al Sfintei Învieri - primul dupà 25 de ani pe
19
pàmântul Ucrainei - folosind pe lângà lirnba românà ~i pe cea ucraineanà .
Evenimentele de la 23 august 1944 1-au surprins alàturi de col. Marcel
Olteanu, comandant al Regimentului I de Gardà, ~i el tot craiovean de origine. În zilele
de 24, 25 ~i 26 august 1944 s-a evidentiat în timpul luptelor de la Baneasa fapt care a
20
determinat pe gen. Marcel Olteanu sà-i poarte toata viata o nemasuratà admiratie .
Înaltat succesiv în grad (maior, locotenent-colonel, colonel ~i apoi general),
pàrintele Barbu a fost alàturi de trupele române la trecerea Tisei când le-a botezat cu
gândul la revenirea Ardealului de Nord în granitele tàrii. A participat ~i la luptele din
Cehoslovacia ~i a fost distins cu medalia sovieticà ,,Pobeda".
Dupà ràzboi a fost ~ef al serviciului religios al comandamentului 7 teritorial
( 1946) ~i ~ef la serviciul religios al Regiunii I Militare ( 1946-1947). La I septembrie
194 7 a fost trecut în rezerva ~i pensionat. Dar nori negri se abateau asupra României.
Iatll ce scria pe Noul Testament prietenul sâu de o viata, pr. col. Emanoil Pllsculescu,
confesorul cavalerilor Ordinului ,,Mihai Viteazul'', preotul bisericii Mihai Yodà din
Bucure~ti la 29 octombrie 1948:
,,0, frate Barbule,
Îngenunchiati în fa~ Atolputernicului sli-1 ruglim pentru lini~tirea sutletelor
noastre, înfrângerea vràjma~ului, pacea lurnii ~i împlinirea visului".
Dar de binemeritata pensie nu s-a bucurat prea mult dupà trecerea sa în
rezervll càci, chipurile, nu se încadra în prevederile decretului stalinist 360/ 1949, fiind
obligat sâ-~i vândà lucrurile din casa, iar copii sâi, deoarece erau muritori de foame, sà
apeleze la mita socrului, preotul Ion Locusteanu. Dar calvarul a început într-o noapte
de aprilie a anului 1950 când, în casa sa de pe bulevardul Stirbei Vodà, numlirul 22,
construità printr-un împrumut pe termen de 15 ani de la Casa O~tirii, au nàvâlit la
intrarea principalli ~i au început sa batll în u~à 5-6 ofiteri ~i subofiteri de Securitate.
Farà sa tinâ seama, ca de obicei, de cei 4 copii minori care se speriaserà au început o
perchezitie severà în întreaga locuin\i). din pod pânà în pivnit,i. Documente de
exceptionala va!oare arhivisticà au fost arst; sau confiscate, disparând cu aceastà ocazie
~i multe alte obiectc personale dintre cart sabia sa de garda, ba chiar ~i un buzdugan
luat ca suvenir de la Baile Olàne~ti. lntn:aga operatiune a durai pânâ la orele 4,30
dimineata când curajosul preot s-a adresat sotiei cu cuvintele: ,,Florico, eu ma duc, sà ai
grijà de copii!". Pentru intimidare, când pàrintele a fost urcat în dubà, au tras un foc de
revolver ~i apoi 1-au dus la sediul Securitâ\ii, de pe strada Câmpia Izlaz (fosta casà
Eschenazi), într-o pivnità cu mici ferestrui, cu umiditate crescutà ~i eu ~obolani care
circulau în voie. În timpul anchetelor a fost bâtut persona! de câpitanul de securitate
Constantin Oancà, unghiile i-au fost smulse, a fost lovit la rinichi ~i stomac cu bastonul
de cauêiuc. De tovara~ii de suferinta a fast sfàtuit sa cedeze càci altfel va fi omorât. În
" Fin psiholog, lntr-un raport amplu descrie starea de spirit a o~temlor care luptau departe de Jara ~i propune
tiparirea in Ucraina a Noului Testament ~i a unor car1i de rugaciune. Detalii pe larg vezi ln darea de seama a
acestuia din 9 apr. 1942 (conf. doc. nr. 104, op. cit., p. 173-181)
211
Despre unele aspecte vezi pe larg Preo/ii 1i o:;1irea la români (1930-1948), avt\nd ca autor pe comandorul
(r) dr. llie Manole, Bucure~ti, 1998. Printre altelc a fost acuzat pe nedrept într-un articol apllrut ln ,,Magazin
lstoric" ca in calitate de confesor la executarea lui Filimon Sârbu (acuzat eu acte de spionaj in favoarea
Uniunii Sovietice) ca ar fi aruncat pâmânt in groapa peste acesta de~i era incll viu (lucru incompaubil eu un
duhovnic ~• necunoscut pâna in prezent in istoria execu11ilor).
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slar~it a semnat, 1ar o co1111s1e de procurori militari 1-a întrebat: ,.Ei, Barbule ce ai
declaral aici')'•. iar acesta le-a râspuns: ,,Scrisul e la meu, continutul nu-mi apartine!".
Ancht:tele, aproape neîntrerupte au continuat pânâ la 24 iunie 1950. Familia îngrijoratà
n-a ~liul nimic <lacà mai tràie~te sau nu ~i unde se aflà, acest lucru afüindu-1 întâmplàtor
de la o prielenâ care la rândul ei era prietenà cu sotia otiterului de securitate care
participase la arestare. Càpitanul de securitate Constantin Oancà urmàrea sà atribuie
vcnerabilului preot crime de ràzboi împotriva populatiei civile din Uniunea Sovieticà.
lJ lterior a trecut ~i prin anchetele securiUltii din Bucure~ti, atunci când se afla la colonia
. 'I .
de muncà de 1a Braga d ,ruPeste trei luni familia primea o carte po~tahl de 12 rânduri de la Cernavoda în
care spunea: .,Atla\i de mine cà sunt la înfàptuirea canalului Dunàre-Marea Neagrà
împreunà eu al\i tovarà~i'". Oin perioada cât a fost retinut la canalul Dunâre-Marea
Neagrri amintim episodul povestit de Eugen Mendel, proprietarul evreu al celui mai
mare magazin de bijuterii din Craiova de pe strada Unirii, care a fost ~i el la canal, când
comandantul lagârului de muncà a cerut echipei în care acesta era încadrat sâ
:nunceascf1 pentru construirea socialismului. Cu mult curaj pr. Gh. Barbu a cerut voie
sâ vorbeascâ in numele colegilor sài, promitându-le cà nu vor avea probleme ~i-~i vor
organiza bine munca: în final, dupa obiceiul militar, a încheiat cu cuvintele: ,,Sa
trài!i 1•·. la carc comandantul a râspuns ,,Eu nu va spun sâ tràiti, ci sa muriti pentru cà
sunle\i du~manii clasei muncitoare!". La canal a salvat un profesor ~i un preot trecuti de
70 de ani muncind pentru ei, pentru ca sâ-~i poatà primi mizerabila ratie de mâncare.
La Canal s-a întâmplat o adevàratâ minune din care pàrintele a supravietuit dupa ce a
losl grav rànit. iar alçii omorâti cu prilejul exploziei dinamitei de la cariera de piatrà
folosità penlru calea ferata care se construia. Ca multumire, parintele a adus acasa acea
piatrà care i-a salvat viata. Se pare cà se urmarea asasinarea sa, càci a mai fosl raniL o
data grav clé o explozie ~i Dumnezeu 1-a salvat a doua oara. Alt episod, care trebuie
mcn\ionat. este de un realism cutremuràlor: când de\inu\ii se întorceau de la cariera }i
treceau pc lânga viile G. A. S. din cauza foamei cumplite au rupt rândurile ca sa
mànàncc câreva boabe de struguri ~i atunci au fost bàtuti cu patul annei de cei care îi
p:1:œ,1t, Vnc·,,,1 pi'i111111,,:,tnr1re a fostului mare tenor a fàcut lini~tc în îmbulzeala creatâ ~i
eu dcmnitale. dar convingàtor, le-a spus càlàilor di lipsa de hranà ~i munca epu1zanta 1a adu~ in aceastà situa!ie. To\i cei de fatà au ramas fàra repl1cà ~i $i-au continuai
drumul spre baraca unde erau închi~i.
l)upa închidert:a Canalului, la fel ca alti confra\i. a los! în colonia de munca de
h1 Bragadiru, la construiren hidrocentrale1 V. 1. Lenin de la Bicaz ~i a tennoœntralei
Onc~ti-13orzc~Li unde. datorità calitàtilor sale, era numit ,,inginer" ~i a fost ~ef al echipei
'' Î!llr-,, adn:si1 " D1rcq1c1 j11sli\1c1 1111litare ~atrc liica sa l'opesw M~cr111a Georgcla clin 13 01.1994 se
prcc11.ca1.n cf! a lùsl arcstal la data de 29 octombnc 19·19 ,.µentru ~antaJ si insulte adusc w11ducàtorului
gu\'l:rnulu: (a rncut pL1iit1d'i I' '.'J. T Si a fosl snnpatin.nt lrgionar)'' - lucru neaclcvaral, càci ,1 fos1 a_1u1at de
fon.ilillc de cvrc, (,rilmbcrg, bers, Mendel pc:ntru cà au fost salva\i in 11mpul guvcmàni leginnarc. Co11lè.1rm
dcci11c1 M. i\ 1. din 24 Oï. 1950 ~i a adresei 364/9 n0ic111bne 1995 .idresarn tiicc1 sale Virgmia Barbu se
aralil ,:\ a li1s1 arcslat la data de 24 C7. 195() pcntru :nanitèstâri du~mânoase contra rcgimului comunist ~i a
fosl incadrnl intr-o colonie de muncâ pc timp de 18 luni inccpâr:d eu data de 24 rJ7 l 950 l'ind dibtrnt la
data de 22 august 195~ in rcalitatc li1sesc arestat eu trei luni inaintc, 1ar imr-un proccs din 10 iun1c 1953 al
lrihu11alului 11.cgiunal Craiova cra citai l.i Colo11ia de muncl\ 8ragr.d1ru. Rcgiunca !311curql1 in calitalc de
111culp:it Lra" i11ccrcarc de a-i prclu1:gi rc1111crea abuz1và, fopt î111p1ed1cat de 111ânuri1le unor olireri dm rosla
l)iv11.1c .. l\1dor \'ladinmcscu·· care cuno~teau croismul preotulu1 mililar
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de mineri, magaziner, nonnator, ~ef al echipei de construqii càii ferate, ~ef de ~antier al
coloniei de muncà Bicaz-Dodeni, a~a cum însu~i màrturisea într-un memoriu din anul
1955. Printre altele, amintim cà la Bicaz la solicitarea sa, împreunà eu alti colegi demni
de toata încrederea, a tàiat lemne pentru construirea unor baràci mai apropiate de
minimul existential ~i i-a determinat pe cei care îi pàzeau sil aibà mai multà încredere in
ei. De~i se considera ca într-o statiune, din cauza foamei a mâncat rà~inà de brad care ia distrus laringele de tenor de mare sensibilitate ~i care, în final, i-a provocat un
neoplasm la sfâr~itul vietii (avea o tumoare care din benignà a devenit malignà eu toate
interventi ile terapeutice ).
În tot timpul detentiei, familia i-a fost alàturi. La Canal, Bicaz sau One~ti,
sotia sa, Florica Barbu, 1-a întovàri:\~it, iar la Bragadiru a venit ~i fiica cea mai mare
Virginia, învàtàtoare expulzatà în Bi:\ri:\gan, în satul Nicolae Bàlcescu, unde a suferit
multe mizerii. Cu un modest pachet alcàtuit dintr-un pui fript, brânzll, pâine proaspàtà
~i o sticlà de lapte bàtut, tânàra înva\atoare a blHut la u~a lagàrului de la Bragadiru ~i a
cerut sâ-~i vadà tatàl. Îmbràcat în haine albe, de nerecunoscut clin cauza suferintelor
îndurate, pllrintele se impusese cu apclativul ,,preotul acela care cântâ a~a de frumos"
chiar ~i În fata gardienilor, ~i ei oameni de la tarà. Dialogul între tata ~i fiicà n-a durat
decât 5 minute, cllci santinela i-a impus ca supremâ umilire sâ-i facà ghetele în fata
fiicei sale. Resemnat, acesta a exccutat ordinul în tàcere. Întoarsà la ~coala,
învàtàtoarea Virginia Barbu era sà fie exclusà clin învàtllmânt pentru îndràzneala de a~ i fi vizitat tatàl.
În preajma zilei de 23 august 1953 a fost chemat de càtre un procuror pentru a
fi pus în libertate. Atunci acesta i-a spus: ,,Tovarà~e Barbu, cà to\i suntem tovarà~i, ce
cautà un domn ca dumneavoastrà aici?!
- Pe mine mà întrebati tovarà~e procuror.
- Prietenii ~i rudele te-au bàgat aici" 22 .
Replica era perversà pentru cà acesta în libertate sâ devinâ colaborator al
regimului, chipurile nevinovat, ~i sâ se ràzbune pe cei din jur. Într-o searâ familia a
ramas surprinsà de venirea tatàlui iubit. Rodica, una din fiicele sale, descultl!. a alergat
noaptea câtiva kilometri ca si:\-~i vem:ascâ bunicii materni cl!. ginerele li s-a întors din
gulagul comunist ~i câ va fi din nou în rnijlocul familiei.
La întoarcerea din închisoare n-a avut nici un mijloc de subzistentà decât acela
de corist cu o juml!.tate de normâ la Ansamblul artistic de stat ,,Nicolae Bàlcescu'· din
Craiova ~i de intendent al Liceului ,,Fraîii Buze~ti". Dragostea pentru Sfânta Bisericà
càreia îi slujise eu atâta devotament 1-au ~eut sâ se adreseze fàrà succes pentru a
solicita un post în administratia Stïntei Mitropolii sau o catedrâ de muzicà la Scoala
Eparhiall!. de Cântàreîi de la Mofleni 23
Ca profesor de muzici:\ a predat la Scoala Generalâ nr. 9 din Craiova ~i la
Colegiul National ,,Fratii Buzc~ti" de unde s-a pensionat la I septembrie 1965 24 . Si
dupl!. pensionare a continuai si:\ activeze în diferite coruri craiovene. Toatâ viata a avut
nostalgia cl!. nu mai putea îmbrlica ve~mintele preote~ti (a fàcut-o de câteva ori la
11

Vez, biletul de eliberare nr. 3875/1953 al Drreqie, Lagare ~i Colonii de Lunca Formatiunea 0665 One~ti.
Vezi cererca parintelui Barbu 1. Ghcorghe adrcsata rni1ropoli1ului Firmilian ~; înregistrata la nr. 2760/1955
Desrgur in spatele acestui rcfuz se alla 101 fos1a Securitate.
"Vez, cartca de muncê. seria M n.. nr. 124790.
11
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biseri«.:a din Morunglav, unde slujea cuscrul sàu). Ca orice bun cre~tin a cunoscut
momentul despàqirii de viata pamânteana ~i ~i-a anuntat sotia iubita, la 23 noiembrie
1976 1recfü1d la cele ve~nice ~i fiind apoi înmormântat la cimitirul Ungureni din
Craiova2'.
Evocarea pàrintelui Gheorghe 1. Barbu are menirea sâ sublinieze înaltul nivel
de prolesionalism ~i credintâ al unuia din preotii de seamâ ai Catedralei Mitropolitane
7i ai armatei române.

'l".:rt1licmul tk <kc,s nr ~4 75lJ d1112411u1emhrie 1976
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Societatea Petrolierà ,,Concordia" a luat fiintâ în anul 1907, cu sediul la
Bucure~ti, prin fuzionarea societàtilor petroliere ,,Bu~tenarii", cu sediul la Bucure~ti,
,,Telega" OIi Co. Ltd., cu sediul la Londra, ,,ltalo-Românà", cu sediul la Bucure~ti , ~i
,,Aligemeine Petroleum Industrie Aktien-Gesellschaft", cu sediul la Berlin, ~i d-nii Al.
G. Radovici, Otto Petersen ~i H. O. Schlave. Dintre acestea, aportul cel mai mare la
capitalul social 1-a adus Societatea ,,Bu~tenarii" cre a depus 14.230.000 lei ~i prirnea
28.460 aqiuni. Era urmatli de Societatea ,,Telega Oil Co. Ltd." cu 8.500.000 lei pentru
care prirnea 17.000 actiuni. Totalul capitalului social la înfiintare se ridica la
25.000.000 lei.
Scopul era extragerea petrolului brut, a ozocheritei ~i a altor produse sirnilare
care s-ar gàsi in terenurile petrolifere apaqinând societàtii, în cele luate cu arendà ~i
atât în cele dobândite, cât ~i în ce! ce s-ar mai dobândi pe orice cale legalà" 1•
Încà din primii ani produqia obtinuU\ a fost mare. Astfel, în anul ! 909 ea se
ridica la 96.283 tone, iar beneficiul realizat la 2.746.776.01 lei.
Societatea ,,Concordia", care se atla sub controlul grupului bancar german
,,Disconto Geselllschoft" - ,,S. Bleichrëder", a fost trecuta în 1918, putin înainte de
capitularea Germamei, sub controlul societâtii ,,Terra" din Elvetia, care a preluat 98%
din capitalul acesteia. Era, de fapt, o operatie fictivà prin care bâncile germane
urrnâreau sà camufleze, panicipa\iile lor la Societatea ,,Concordia". Îndatà dupâ ràz.boi,
acJ:iW1ile detinute de firrna elvetianâ au fost cumpàrate de ,,Campagnie Financiàre
Belge des Pétroes" (Petrofina), întreprinderea franco-belgianà, care ca întreprindere
aliatà, aa cerut ~i a obtinut scoaterea de sub sechestru a Societàtii ,,Concordia".
Societâtile ,,Vega" ~i ,,Creditul Petrolifer", care apariineau aceluia~i grup
gerrnan ca ~i ,,Concordia" au trecut în urma unor operatiuni asemànâtoare de camutlaj,
sub controlul trustului francez ,,Campagnie Financiàre Belge des Pétroes".
În I922 ,,Concordia" a absorbit prin fuziune Societàtile ,, Vega" ~i ,,Creditul
Petrolifer", devenind una din cele mai mari întreprinderi petrolifere din tara. Societatea
era controlatâ de trustul franco-belgian ,.Petrofina" condus de Léon Wenger, care
lucrase mult în industria petroliferà din tara noastrl!.

• Direc11a Jude1eanA Arge~ a Arhivelor Na1ionalc, P1te~t1
' Direqia Jude1eana Arge~ a Arhivelor Nafionale, (D. J. AN.) fond ,,Societatea Concordia", dosar 1/1907
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Din averea Societâ\ilor Concordia", ,,Vega" ~i ,,Creditul Petrolifer" evaluatli la
tn.:i mi liarde de lei, slatul român n-a primit decât 50.000.000 lei despàgubiri.
Dupà primul ràzboi mondial, in anul 1919, operatiile societliti a~a cum se aratà
in raponul Consiliului de Administratie pe acest an ,.au fost influentate de mi~carea
rnuncitorimei, în special de greva generalà din industria petrolifera din iulie.
În urma acestei greve. care a tinut mi bine de ~ase saptamâni, societatea a tàcut
lucràtori lor concesiuni considerabile. Afarli de sporurile însemnate ale salariilor
lucràtorilor ~-a recunoscut ziua de lucru de opt ore, fapt ce a atras introducerea
sistcmului de lucru in lrei schimburi pe zi a câte opt ore în loc de douli schimburi pe zi
a dtc 1,2 ore. În consecinta ~i numàrul lucràtorilor a trebuit sà fie sporit cu aproape o
trcime"·.
Totu~i. beneticiul realizat a fost de 1.739.940,78 lei. Anul 1922 este anul în
care se lace fuzionarea cu Societa\ile .,Sirius·' ~i ,.Creditul Petrolitèr". Capitalul social
era in acest an de 150.000.000 lei, produqia înregistra 148.485 lone3, iar în anul
urmator capitalul se ridica la 245.000.000 lei, functionau 75 sonde, s-au forai 15.289
111., produqia a fost de 297.525.756,94 Id.
Dupà acest an, productia începe sâ scada. Acest lucru se datora a~a cum
precizau rapoartele Consiliului de Administratie, faptului cà declinul normal al
sondelor vechi nu a fost compensai cu ajungërea la petrol a sondelor noi, iar pe de alrn
parll:, trei sonde de exploalare ale Societatii ,,lnlernationala Româna" al caror debil
ini\ial eu caracler erupliv pronuntat permitea scontarea unei pulernice sporiri a
5
produqiei, au incetat de a produce . Astfel, in anul 1927, aceasta se ridica la numai
74.015 tonc, im bendiciul realizat la 69.841.074,36 lei, spre deosebire de anul 1926
când a fost de 135.617 782,62 lei. Acest fapt s-a datoral tolodatâ ~i scâderii preturilor
produselor pelroliere pe pia\a mondiala.
În ace~ti ani, ~anlierele din Arbâna~i UudeWI Buzâu) ~i Bu~tenari Uudctul
Prahova) au continuai sa dea rezullate salistàcâtoare, mai pu\in cele de la Moreni,
Bllicoi ~i Runcu (juctetul Prahova}6
Situa\i aceasta nu a fost de lunga duratà insl'i. Astfel, in nul 1928. produqia
crc•~I<• i:ir l,1 7 1 1 () 1() tnnP Snr icrntea ave în acest an un canital de 500.000.000 lei. În
acela~i timp s-a cedal ~antierul arbàna~i pe moliv dt era prea indepartat de centrul de
ratinànc ~i de re\eaua de conducte, ir ~antierele Moreni, Bu~tenari ~i Runcu au dal
rczul1,11c roarte bunc. S-a màrit totodalâ ~i parcul de vagoane-cisternâ !a 668. De
ast~menea. pentru a se facilita expo1tul produselor s-au extins instalafiile de
7
înmagazinare. in speeial la cele din po11ul Constan\a .
În 1930, Socielatèa ,,Concordia" a devenit continuatoarea Socielâ\ii
,,lnterna\ionala Româna" din Amsterdam-Olanda cu sediul in Bucure~li str. Domni\ei
48. I· uziunea a fost pub! icarà in M. O. nr. 185 din 1930 8 . Directorul Soc1eta\i i
.,lnterna\ionala'" era G. 1. Duqué devenit apoi director la ,,Concordia".
'lhulem.
· lhulc111.
' Jbuie111.
' lb1d1:111.
' /huh-111.
7
lhidt'111.
"lhule111.

dnsar ï/1920. r :1
do.,ar 15/1922. 1. ilJ. dosur J/1924.
dnsar 3/ 1924-194 7. r 226
r 221
f 205-206
r 198
dos 8/1907-19~X. f 270

r

226.

https://biblioteca-digitala.ro

SOCIETATEA PETROLIER.A ,,CONCORDIA" 1907-1948

645

În anii urmàtori, productia continu!\ sâ creascà vert1gmos. La acest fapt a
contribuit ~i deschiderea în anul 1929 a unui nou ~antier la Lilie~ti (judetul Prahova),
iar în afarâ de rafinllria ,,Vega" s-a mai comandat o noull rafinàrie cu op capacitate de
80 de vagoane pe zi. La aceastà data, rafin!iria ,,Vega" distila 553.680 tone ti\ei ~i
pentru fabricarea uleiurilor 21.670 tone pe an. În 1930 capitalul social era de
650.000.000 lei divizat in 250.000.000 aqiuni de câte 250 lei valoare nominala fiecare,
emise în titluri reprezentative de 1, 10, 20, 50 sau 100 de aqiuni.
Criza economicà din anii 1929-1933 a lovit greu ~i industria petrolifer!I. Cu
toate acestea insa productia a fost în 1931 de 859.727 tone, deoarece preturile de
vânzare ale principalelor produse rafinate a scazut, iar Societatea a fost nevoitâ sâ
màreasca. productia, pentru a reduce pretul de cost. Beneficiul s-a ridicat însâ decât la
5 l.355.972 lei9.
În anul 1932, produqia ajunge la 1.028.545 tone, iar în 1934 la l.163.346
tone. În ace~ti ani s-au terminat lucrârile de exploatare întreprinse în regiunea Gura
Ocni\ei (judetul Dâmbovita), s-au forai 33.255 m. ~i s-au achizitionat importante
terenuri de exploatare pentru a se màri rezervele ~i a înlocui terenurile care nu mai erau
rentabile. Cea mai mare parte a produqiei s-a exportat prin filialele societâtii
,,Petrofina", care patrona ,,Concordia", iar pentru vânzarea in tarll s-a încheiat un acord
eu societatea ,,Distribu\ia" la începutul anului 1934 10 .
În aceasta. situatie, cu o productie de 1.229.838 tone în anul 1935, Societatea
,,Concordia" avea un procent de 14,67% din produqia totalll a ra.ri 8.348.000 tone), iar
în 1936, 13, 71 %. Tot în acest an, fuzioneaza eu societatea anonimâ ,.Electrica" 11 .
În anul urmlltor, odata eu scâderea simtitoare a produqiei de titei a tllrii
(7 .147 .03 7 tone), produqia societàtii ~cade la 912.330 tone, ceea ce reprezintll 12,77%
din produqia totalé\. Tot acum s-a pus ·m exploatare noul ~antier de la Lilie~ti - Tintea
(judetul Prahova) eu rezultate bune, s-au forat 41.914 m., s-a creat un nou Departament
numit ,,Departarnentul Minier", care se ocupa de punerea in valoare a zllcllmintelor
metaliere, s-au achizitionat totodatà numeroase terenuri miniere ~i s-a luat o importantll
participare intr-o noua societate ,,Concordia Auriferà" 12 .
De asemenea, în anul 1938 Societatea a absorbit societlltile miniere ,,Lignitul"
~i ,.Schitu Golc~ti", màrindll-~i capitalul la 1.015.000.000 lei. În acest an, mine le de
càrbuni ale celor doua societàti absorbite au avut o productie de 115. 714 tone, iar
lucràrile de prospectiuni ale tinutului minier concedal ,.Concordiei Aurifere" au fost
fixate la o suprafatà de 31.000 ha 13 •
Dupà declararea rllzboiului, in septembrie 1939, pretul produselor la export a crescut,
societatea ~i-a mençinut locul al doilea pe tarà in ceea ce prive~te produqia ~i a
continuat sa.-~i dezvolte ~i s!i-~i consolideze patrimoniul de terenuri. În acela~i timp a
achizitionat, în urma rezultatelor expertizelor fàcute, concesiunile miniere în suprafata
de 62 ha ale Societàtii Anonime Baia de Arie~, judetul Turda, alte concesiuni în
suprafata. de 135 h ~i s-au cerut statului perimetrele de exploatare în suprafatâ de 3.200

'Ibidem. f. 1
'" Ibidem, f 177.
"Ibidem, f. 156,163,170.
"Ibidem. f. 142, 149.
'' Ibidem, 135, 136.
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ha. S-.iu làcut de asemenea prospeqiuni geologice detaliate pentru a se determina
.
d
1.onele unde s-ar gl'is1. zl'icàmmte
e aur 14 .
Anul 1940 a fost un an foarte agitat, datoritâ evenimentelor politice
interna\ionale, ca urmare a intensificàrii ~i extinderii ràzboiului în Europa. Cel mai
mare cumpl'irator al produselor societàtii a devenit Gennania Acestea au trebuit sà fie
dirijale atfü pe Dunâre, cât ~i pe câile terestre. Exportul în aces! an a fost de 403 .321
lone. Pcntru transportul (iteiului de I locul de produqie la rafinârie, la aceastà datà,
societatea dispunea de o retea de conducte în lungime de 600 km.
În ceea ce privca .. Departamentul uzinelor metalurgice (Ploie~ti) eu un numàr
de :rnoo de lucratori, clorturile au fost dirijate pentru fabricarea uneltelor necesare
induslriei pctrolilère. al câror import din America devenise imposibil, precum ~i
fabricarii munitiilor ~i tunurilor necesare armatei De asemenea, s-a trecut la
specializarea pentru fabricarea ma~inilor rutiere.
În acela~i timp, s-au pus bazele exportului în Elvetia încheindu-se livrarea de
12 .500 lonc càrbune.
Activilatea ,,Concordiei Aurifere" a fost concentratâ în ~antierul Baia de Arie~.
Pentru punen.:a în valoare a minereului aurifer s-a terminal studierea ~i proiectarea unei
uzim: de llola\ie. Dqi ma~inile au fost comandate . din cauza evenimentelor nu u putut
li adu~e.
De asemenea, prin cedarea pârtii de nord a Transilvaniei, societatea a pierdut
exploalarile minicre ~i concesiunile miniere din \inutul Muntilor Gurghiului, la care
socielall:a avea o participa\ie importantà. Însl'i în prima jumâtate a anului, societatea a
reu~il s,i achizi\ioneze Societatea ,,Topli\a - Mâgura - Concordia" - societatea care
de\inea lerenuri aurilere in \inutul Mun\ilor Apuseni ~i anume 623 ha concesiuni pentru
cxploatarea aurului ~i peri111etre de exploatare în jurul concesiunilor in suprafata de
aproximativ 800 ha în rcgiunea Baita (judetul Hunedoara) 15
in cursul anului 1941, Societatea a dus tratative cu Socielatea ,,rorakyRo111üneascf1". cu c,1rc fuzioneazà la I ianuarie 1942. Fuziunea a màrit capitalul la
1 470 000.000 lei ~i patrimoniul in terenuri, materiale ~i instalatii. Totodatâ, noua lege
Cl fJ<.:110/ului Cl ..,,·.,;<1( .co11di!ii frn·or::ibi/c, ::it:ît pen(ru g?lr.Îl"P;J 11nnr nni l"f'7Pr\lP /1t'frnlitere.
cât ~i pcntru exploatarea cât mai ra\ionalâ a petrolului. Scurgerea produselor petroliere
~prc t{1rilc alialc $i în special spre Germania, a devenit foarte activà, mai ales prin
puncrea in ru 1qiunc a noilor conducte spre Giurgiu.
Pcnt:·u perioada 1940-1944 nu se poale da insa situa\ia cxactâ a produqici. Se
cunost: numai lluctua\iile intcrvenite datoritâ evenimentelor din timpul râzboiului.
l .a 12. 12. 1942, S. A. ,.Combustibilul" fuziom:azâ cu Societatea ,,Concordia",
car.:: indirect va controla prin .,Foraky" ~i Societatea ,.Moldonophta", majoritatea
capitalului liind clepnut de ,,Forky''.
Trcbuie men\ionate aici pagubele enorme cauzate de bombardamenle ~i în
special cel din I august 1943, când au fost distruse instala\ii le din departamentele
Pelrol, Uzine Metalurgice ~i Electrice. În aces! sens, o situatie întocmita la aceastâ data
aràta cala Dcpartamentul Petrol - Vega - acestea se ridicau la suma de 449:358.376 lei,
1

'· lh1de111. l :!lJ
'' /l>ul<'m. 11 '! 1~O
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Departamentul Electrica 11.495.300 lei, Atelierele Metalurgice 34.387.000 lei, în total
495.240.676 lei.

Cu toate acestea însl!., produqia ~i forajul au depl!.~it realizârile anului
precedent, fapt care aratl!. un început de nominalizare a activitl!.tii. Acela~i lucru se
poate spune ~i despre activitatea de prelucrare a titeiului, de~i instalatia de cracare ~i
parcul de rezervoare fuseserâ grav avariate. De bombardamente. În acest an s-au livrat
la export 409.462 tone, iar pe piata interna. 145.871 tone.
Rezultate importante s-au obtinut ~i pe ~antierul baia de Arie~ cl!.rui produqie
a fost de 7 .54 7 tone minereu ~i din care dupl!. prelucrare au rl!.mas 642 tone concentrate
eu un continut de cca. 35,9 kg aur fin. De asemenea, societatea afiliatl!. " Toplita Mâgura Concordia" a exploatat 3 .676 tone minereu din care s-au extras cca. 10,3 kg
aur fin 16 •
Oin registrul actionarilor înfiintat la 5 martie 1945, reiese cl!. în cest an existau
997 actionari, se mentiona domiciliul, nationalitatea, numl!.rul de aqiuni, valoarea. În
total 2.299.124 aqiuni 17 .
La 31 decembrie 1948, Societatea "Concordia" fuzioneazâ eu Societatea
"Sovrompetrol", iar la 15 ianuarie 1949 erau predate acestuia titlurile flirâ valoare aflate
în tezaurul societâtii precum ~i arhiva 18 •

"' Ibidem, f. 112.
" Ibidem, f. 92.
'"Ibidem, dos. 335/1943, f 1
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INSTRUCTIUNI REFERITOARE LA RECEPTIONAREA ~I
REPARTITIA MATERIALELOR RUSE, AFLATE ÎN ROMÂNIA,
ÎN TIMPUL PRIMULUI RÀZBOI MONDIAL
VIOREL CÀRÀMIZARU'
Aceastll lucrare î~i propune sil scoatll în evidentâ aspecte mai putin cunoscute
ale colaborarii româno-ruse în primul razboi mondial, colaborare care s-a manifestat ~i
în privinta armamentului de ràzboi rusesc, livrat în baza acordurilor încheiate eu
Antanta, în 1916
Ca urmare a d1spozitiilor luate de Guvernul României, in a doua jumàtate a
anului 1917, în baza Conventiei incheiate eu Antanta, materialul de razboi rusesc, care
sosise în România, fusese repartizat conform acordurilor semnate în august 1916.
Existau insà mai multe divergente privind distribuirea ~i repartitia materialelor, la
diferitele unitàti. Marele Stat Major al Armatei Române a dat în acest sens mai multe
dispozitii, problema trebuind reglementata într-un mod cât mai urgent.
În baza unui raport al Ministerului de Rllzboi, în deplin acord eu
Comandamentul Rus, se luase decizia de a interzice eu desàvâr~ire unitàtilor militare,
societatilor civile, persoanelor militare sau civile, societlltilor constituite ~i oricàrui ait
organ român sau strllin de a cumpàra efecte, materiale sau munitii de ràzboi, care se
gàseau pe teritoriul României. Persoanele particulare care luaserâ sau primiserà in dar
materiale de ràzboi trebuiau sà le înapoieze, dupà normele elaborate de
Comandamentu! Rus, eu consimtàmântul Marelui Cartier General Român. De
asemenea, intreg materialul rusesc ce se gàsea pe teritoriul României ~i al Basarabiei
ràmânea proprietatea statului rus, fàra a putea fi scos din granitele teritoriului in care se
gàsea, pânà la noi dispozi\iuni 1•
Materialul pe care il primise Armata Româna de la ru~i pentru noile
fonnatiuni, prin intermediul Misiunii Franceze, se prelua de càtre delegatul român,
împreunà eu delegatul francez.
Pentru materialele de care Armata Românà avea nevoie ~i nu erau procurate
prin Misiunea Francezà se recurgea la rezerva de materiale, care se gasea in acel
moment la dispozitia Rusiei, sub autoritatea Aliatilor ~i sub paza trupelor române.
În a treia interventie (Adresa nr. 3696 din 6/19 februarie 1918) anexatà în
copie se aràta cà restul materialului furnizat Armatei Ruse de càtre Aliati ~i nep!atit
• Muzeul Judetean Arge~
' Arhivele Militare Române, Pitesti. fond Marele Cartier General, dosar nr. 1111.
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atunci Lrebuia sa ramânà in proprietalea Alia(ilor. Ca urmare a loviturii de slal
bol')cvice din 25 octombrie 1917 exista riscul dezmembràrii trupelor ruse ~i in
consecinlà lasarea în deplinâ debandadâ a materialului de ràzboi. Marele Cartier
Gcncrnl Român, prin Ordonanta nr. 6669 din 9. 02. 1918. cerea formarea cu insistentâ
de comuniuni franco-ruso-române pentru a face recensâmântul materialului rus pàrasit2.
Direqia Superioarâ a Armamentului comunicase, în prealabil, dispozi1iuni cu
privirc la unele observa\ii in ceea ce prive~te calitatea armamentului rusesc. Astfel, la
mal\.:nalul Divizionului 35 Obuziere, se constata urmàtoarele: inchizâtorul cu panà
orizonlalà, früna hidraulica cu armurile recuperatoare, iar pentru ochirea în direqie,
al"etul se mi~ca în jurul unui pivot. La Divizionul 36 Obuziere, erau semnalate
obscrva\ii la: inchizatorul cu ~urub, ca la tunul de câmp de 75 mm francez, frâna cu aer
comprimai pentru ochirea in direqie, iar afetul se mi~cà pe osie. Conform rezolutiei
gcneralului sub~ef de Stat Major, pusâ pe referatul acestui dosar se cerea interventia ca
la toate divizioanele de obuziere sa se dea materialul care sa fie de acela~i sistem,
màsurilc urmànd a li comunicate la Marele Cartier General 1 .
Direqia Superioarâ a Armamentului comunica, de asemenea, câ materialul de
razboi aflat la Tuluce~ti sosîse la Dâcàneasa în diminea\a zilei de 26 ianuarie ~i
inccpusc rcpani\ia la unilâti. Seful Statului Major însàrcinat eu comanda Armatei
Romùnc, general de corp de armatà adjutant Prezan, intervenise sà se trimitâ 100 de
oamcni la lntenden(â, penlru a aduce de acolo 39 de tunuri de 76,2 mm, chesoane de
76,2 mm, un !un de 150 mm, douà loje portative, trei ambulan\e, o trâsurà de bagaje,
doua bucalarii de companie ~i 834 cai cu harna~amcntul lor. Transportul se fllcea pe
jos 7i a sosit la dcstina\ie în seara zilei de 29 ianuarie. Transportul cu trenul se fàcea in
acela~i inlen,al de timp. Pentru completarea trâsurilor lipsa ale Regimentului 33
/\rtilerie, care nu puteau fi date de Misiunea Francezâ, s-a inlervenil ~i s-a completat de
la parcul de tràsuri al Annatei 1-a. Misiunea Militarà Francezà a propus Marelui Cartier
Gcncral sà se dea A11ileriei Grele materialul rusesc: doua baterii de tunuri de 42 linii
(calibru 1 107 111/m) eu tragere rapidâ.
La Comanclamentul Armatei 1-a, Biroul ,,Organizari•' prin Ordinul No. 5870
clin 8. 1. 1918 ~i No. 5880 din 9. 1. 1918 se prevedea ca materialul de artilerie cu care va
fi completat Corpul I de Anmlla sa fie dat de catre Misiunea Franccza prin colonelul
l,ai"olll.

În aceasta privin\à, au existai unele divergente privind ordinul de mai sus,
intrc comanclanLul Ar:natei 1-a, Corpul 36 Rus ~i clelegatul Misiunii Franceze, colunelul
Lafont Astti:I. dintr-un extras al Ministerului de Ràzboi se constata cà Divizia a li-a nu
trebuia sa trimilà delegatul pcntru a lua materialul direct de la ru~i, acesta, unnând sa
lie preclat de co!onelul Lafont, eu carc delega\ii Corpu!ui I Armata trebuiau sa 111chcie
proi.:c~ele verbale de predarc ~i primire.
De ascmenea. se constatà cà Marcle Cartier General se afla în situa\ia sa
intervina pe lângà Corpul 36 Rus ~i cà acest lucru nu era in conformitate eu ordinele
date, intervcntia trebuind sâ fie tàcuta de colonelul Lafont, delegatul Misiunii Franceze,
iar materialul predat Diviziei a Il-a. Ministerul a trimis, în acest sens, un ordin care
prevcdea ca formaliUi\ile de predare ~i primire intrc colonelul Lafont ~i delegatul
'IIJ/lle111
'lh1de111
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Corpului I Armata sa fie terminate, iar procesele verbale sâ fie înaintate Marelui Cartier
General, conform ordinului dat4 •
Misiunea Militarli Francezâ comunicâ faptul ca cele 24 de tunuri ruse~ti de
76,2 mm destinate Regimentului 32 Artilerie ~i aflate la Arsenal, pentru a fi revàzute ~i
completate, erau gata de a fi distribuite acestuia, urmând ca Regimentul sâ trimita un
delegat ~i oamenii necesari, pentru a primi tunurile. Materialul urma sâ fie transportat
pe calea ferata, pâna la gara cea mai apropiata de re~edinta regimentului ~i de aici, pe
jos, pâna la Surgoni-Ceoe~ti, la 9 km sud de Podul Floricâi, unde se gasea stationat
regimentul.
Se cerea printr-o notâ Ministrului de Rlizboi, comunicarea de instruqiuni, cu
privire la materialul ràmas de la ru~i. Misiunea Francezà a fàcut mai multe interventii
câtre Marele Cartier General. În prima interventie (Adresa Nr. 3460 din 1/24 ianuarie
1918) se face cunoscut cà Guvemul Francez nu lua în sarcinà ~i deci nu pute~ fi fàcut
ràspunzator decât pentru materialul necesar artileriilor celor trei Divizii ~i pentru
completarea artileriilor diviziilor: 2, 4 ~i 11. Se aràta câ restul materialului apartinea
Rusiei ~i trebuia sa fie înapoiat Armatei Ruse, de îndata ce va fi încetata starea de
anarhie. În a doua interventie, prin adresa no. 3649 din 30 ianuarie - 12 februarie 1918,
se cerea formarea de comisiuni mixte franco-ruso-române, pentru a se ocupa de restul'.
Se observa, în baza acestor noi date ~i informatii scoase !a lumina, câ în ciuda
numeroaselor greutliti, datorate conditiilor de ràzboi, comandamentele Armatei
Române au fàcut fata cu brio numeroaselor divergente, legate de materialele de râzboi
ruse~ti, acutizate, mai ales, în urma loviturii de stat bol~evice ~i a încheierii p!kii
separate de la Brest- Litowsk, dintre Rusia Sovieticâ ~i Puterile Centrale 6.
Meritâ subliniatà abilitatea ~i diplomatia ofiterilor români, asistati de alia\ii
francezi, în detensionarea acestei situatii.
În concluzie, putem considera cà, în ciuda divergentelor intervenite în
raporturile de colaborare ale autoritâtii ruse~ti cu Armata Românâ, prin eforturi depuse
de ambele pàrti, contlictele au fast rezolvate, în cele din urma.
LES INSTRUCTIONS LIEES DE RECEPTION ET
REPARTISSIONS DE MATERIAUX RUSSE, QUI SE TROUVE
EN ROUMANIE, PENDANT DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE.
Résumé

L'auteur de cet article a essayé par une série de nouveautés et des observations
qui sont extras dans la lumière des dattes et des sources, une série des aspects de la
collaboration russe-romain pendant de la première guerre mondiale liés de matériaux
russes de guerre, situés sur le territoire de Moldavie.

'Ibidem.

s Paul Oprescu. Întreruperea opera/iunilor militare pe frontul romd11esc (noiembrie 1917 - martie 1918).
rela/1ile României eu A/ia/ii, în ,.Studii ~i materiale de storie modernA", VI, 1979, p. 308.
Ibidem, p. 309.
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CONTRIBUTII FRANCEZE LA CREAREA
INDUSTRIEi AERONAUTICE ROMÂNESTI. UZINELE 1. A. R.
ANDREI NICOLESCU'

Dupâ numeroase contracte în care s-au vehiculat sume imense ~i care au lasal.
pânâ la urmà, avia\ia militara românà tot într-o lipsà acutà de aparate de zbor. factorii
de decizie de la Bucure~ti au hotàrâl crearea unei industrii aeronautice propri 1. Aceslll
urma nu doar sa fereascà statul român de acorduri dezavantajoase, ci ~i sà aducà
României o independen\a extrem de necesarà în cazul unui contlict. Primul r[tzboi
mondial dovedise ca aprovizionarea eu tehnica de lupta din stalele aliale fu11qio11asi.:
defectuos în condiçiile de campanie. acestt:a urmârind în primul rând asigurarea
necesarului propriu ~i apoi. dacâ se mai putea, dolarea aliatilor.
Noile solu!ii tactice adoptate de curând de armatele lumii ofercau avia\iei un
roi extrem de impor1ant, dovedindu-sc cà lipsa unei foqe aeronautice pulernicc putrn
provoca mari distrugeri ~i chiar pierdcrea unor luple. Avia\ia, pc lânga rolul sàu de
armà ofensivâ, trebuia sà asigure ~i proteqia teriloriului naçional ~i a obicctivcltir
strategice atlate în spatelc frontului (fabrici, re\eaua de cai terate etc.)
Oin aceste considereme, guvernul român include în proiectul de lcge privilor
la întreprinderile industriale în legàturà eu apàrarea naçionalà ~i crearea, în iuni<: 1925,
fabricilor 1. A. R. 1•
Nici aceastà ini\iativà nu porne~te sub cele mai bune auspicii. lkputatul
V. Madgearu, î:i co:itextul scandalului cu finna britanica Armstrong, face. pr:11
intermediul unei interpelari parlamentare (din 27 noiembrie 1925). trimiterc ~i la
viitoarea fabricà de avioane: ..Între timp, domnilor. se întemeiazà mull trâmbi(ata
fabricà de avioane. Conditiunile în care s-a întemeiat aceastà fabrica precum ~i
comanda noua care s-a dat caselor francezc prin intermediul acestei labrici de avioane.
transformatà într-un roi de intermediar, constiruic un al treilea scandai, care va i1.bl1l:11i
curând în aviafia r01nâneasca·· 2 .
În aceasU\ atmosferâ se constituie la 21 octombrie 1925 societatea lndustria
Aeronauticà Româna, având ca principali aqionari, din partea capitalului românesc,
statul român, cu 18 milioane lei, ~i societatea Astra (Arad) cu 40 milioane lei, iar clin
pat1ea capitalului francez 5ocietatea Lorraine-Dietrich cu 25 milioane lei ~i societalea
• Universitatea din Pite~ti.
'Ghc,,rghc Zaharia. Consta11ti11 llntoran. Po/11,ca de oµiirare a 1/omântei i11 cu11tex111/ e11miwo11 ,,,,~, hd"
(/9/~-/939). Bucurqti. Edi1ui.1 mil1tara. 1981. r 78.
2
i\ .\11. Il.. fi.rnd M111istcrul de Razhoi. Cabinet. dosar 497 f 7~ 1
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independen\1i. Din pacate, aceasta ~ituatie nu a fost singulara, ea repetându-se aproape
în toate cazurile de tentative pentru crearea unei industrii militare proprii.
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