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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
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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,
17
Ibidem,
18
Ibidem,

18.

f. 20.
f.f. 22-24.
f. 26.

f. 2S.
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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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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,
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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
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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 •
44
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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
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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
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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
Ibidem. f.f. 260 şi 267.
Ibidem, f. 261.
132
Ibidem, f. 262.
133
Ibidem, f. 263.
134
Ibidem, f. 275.
m Ibidem, f. 276.
136
Ibidem, f. 279.
137
Ibidem, f. 280.
138
Ibidem, f. 281.
139
Ibidem, f.f. 282 şi 298.
140
Ibidem, f. 293.
141
Ibidem, f. 299.

130
131

http://cimec.ro

PREOCUPĂRI

PENTRU AŞEZAREA CASELOR LA LINIE

275

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
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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
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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 •
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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 .
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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" •
331

Ibidem,
Ibidem,
333
Ibidem.
334
Ibidem,
335
Ibidem,
336
Ibidem,
337
Ibidem,
338
Ibidem,
332

f. 191.
f. 201.
f. 205.
f. 207.
f. 215.
f. 226.
f.f. 228-229.
http://cimec.ro

PREOCUPĂRI PENTRU AŞEZAREA CASELOR LA LINIE

297

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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