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UN V AS ZOOMORF DESCOPERIT LA COLCEAG
(JUDEŢUL PRAHOVA)
ALIN FRÎNCULEASA •

Introducere
Prin acest studiu ne propunem sll introducem în circuitul ştiinţific o piesll
relativ rar descoperită pe teritoriul României. Piesa este un vas zoomorf descoperit în
localitatea Co1ceag, judeţul Prahova. Vasul a fost publicat expeditiv într-un ghid lunar
de infonnatii culturale (Ciupercă 2000, 5). Imaginea acestei piese a apArut şi pe CD
ROM-ul editat cu ocazia vernisării expoziţiei «0 civilizaţie ,,necunoscută" Gumelniţa» 1•
Datorită caracterului excepţional al piesei, al unui relativ anonimat al acestei
descoperiri, credem ca utilii. o publicare monografică a acestui vas. De asemenea, în
acest studiu vom prezenta un alt vas zoomorf inedit, aflat în colecţia Muzeului de
Istorie şi Arheologie Prahova.

Contextul descoperirii
Vasul a fost donat în anul 1989, împreună cu fragmente ceramice şi o unealtă
de silex, Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, de către doi elevi din
localitatea Colceag2 • Situl în care a fost descoperit vasul se aflli la aproximativ 1,2 km
est de primllria localităţii Colceag, în punctul ,,La movila cu punct geodezic", în
apropierea unui canal de irigaţie. Are fonna unei movile cu o amplitudine de
aproximativ 2,5 m, cu aspect de tell, având un diametru maxim de 50-60 m. Din punct
de vedere geomorfologic, situl se aflll amplasat în zona nordică a Câmpiei Munteniei.
Piesa a fost descoperită în anul 1987 (Ciupercă 2000, 5), ca urmare a traversării părţii
nordice a sitului de o reţea de conducte (Ciupercll 2000, 5).
Descrierea vasului
Vasul reprezintă o bovină (pi. 1). Capul este alungit spre bot si lărgit spre
frontal. Ochii sunt redaţi imediat sub frunte, printr-o incizie fină orizontalii, uşor oblică.
Sunt bine individualizate urechea dreaptă, coada, salba, greabănul, gâtul. Deasupra
urechilor poate fi remarcată ba.za coamelor (rupte din vechime), despărţite de o incizie
perpendiculară. Urechea stângă şi parţial cea dreaptă sunt rupte din vechime. Capul a
•Muzeul Judeţean de Istorie şi' Arheologie Prahova, Ploieşti.
1
Între timp piesa a fost cura1ata de stratul de calcar cc era depus pe toata suprafaţa, tn laboratorul de
restaurare ceramica al Muzeului NaJionlll de Istorie a României, de catre Claudia Dumitrescu restaurator
ceramici a Muzeului de Istoric şi Arheologic Prahova.
2
Confonn actului de donaţie din data de S mai 1989, act aflat în arhiva Muzeului de Istorie şi Arheologic
Prahova.
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PI. 1. Vas zoomorf descoperit la Colceag Oud. Prahova).
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fost modelat separat, ataşat de vas, prin introducerea gâtului protomei într-un mic
orificiu (aproximativ 15 mm), ce se afla plasat central, imediat deasupra zonei
diametrului maxim al vasului. Gâtul este scurt, masiv, oval în secţiune, oblic,
determinând plasarea capului mai sus decât restul corpului. Recipientul are formă
ovoidal!. În partea dorsală (zona spatelui), are un orificiu (o deschidere circulară),
plasat aproximativ central, orificiu ce are diametrul de 50 mm. Acesta are buza dreaptă,
rotunjită şi o canelură de jur-împrejur şi era probabil acoperit cu un capac. Zona
inferioara a picioarelor este ruptă din vechime, iar zona superioară (zona şoldurilor)
este modelată pe pântecul vasului. Coada este trasll din pastll. Are doull perforaţii în
zona spatelui şi una în zona gAtului, piesa putând fi suspendată. Pe întreaga suprafaţă,
dar şi în interiorul vasului, se depusese o crustă calcaroasă de culoare albicioasă. După
curăţare s-a observat că vasul are culoarea crem-maronie, uneori cenuşiu-negricioasă
datorită arderii secundare. Partea inferioară a vasului este plată, este arsă secundar, ceea
ce sugerează folosire lui deasupra unei surse de încălzire. De asemenea, vasul este ars
secundar în zona coamelor, dar şi în zona dorsală. Se poate observa că arsura secundară
ce acoperă parţial fruntea şi zona coamelor coborând spre ceafll., are formă circulară,
sugerând intenţionalitatea acestei acţiuni. Pastll este relativ grosieră-neomogenă, peste
care s-a aplicat un strat fin de lut. Degresantul utilizat este ceramica pisată şi nisipul. Pe
tot corpul vasului se observă crăpături fine, efect al exfolierii stratului superior de lut.
Dimensiuni: lungimea maximă 227 mm, lăţimea maximă 114 mm, înălţimea maximă
108 mm. Număr de inventar: 64-23287.
Atât pe baza analogiilor, dar şi după verificarea ceramicii recuperată din
cadrul aşezării, vasul poate fi încadrat grosso-modo în cultura Gumelniţa.
Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova deţine în colecţie un alt vas zoomorf
(pi. 2/1). Vasul reprezintă realist un arici. Piesa nu are cap, care probabil era mobil,
folosit în loc de capac. Ţepii ariciului sunt sugestiv redaţi prin proeminenţe conice
ascuţite trase din pasta. Culoarea este cenuşiu-cărămizie, vasul fiind ars secundar. Are
redată coada. Pasta este omogen frământată, se observă pe suprafaţa vasului unne de
pleavă. Picioarele sunt conice cu baza mică în jos. Dimensiuni: înălţimea 55 mm,
lăţimea 63 mm. Piesa provine din achiziţii 3 , fiind inedită. Număr de inventar: 64-5912.
Clasificarea vaselor zoomorfe
Fără să ne propunem un studiu exhaustiv asupra acestui tip de vase, vom
aminti pe scurt principalele descoperiri ale unor astfel de piese.
Vase zoomorfe sau care au trăsături zoomorfe, au fost descoperite pe teritoriul
României 4 , în siturile arheologice de la Turdaş - cultura Vinca-Turdaş (Lazurcă 1977,
19; Dumitrescu 1968, 57); Sultana (Andrieşescu 1924, 82), Gumelniţa (Andrieşescu
1938, 18; Dumitrescu 1941, 97; idem 1966, 93; Marinescu-Bîlcu 1961, 345-347),
Calomfireşti (Dumitrescu 1938, 8), BAieşti-Aldeni (Marinescu-Bîlcu 1961, 350),
Drllguşeni (Dumitrescu 1933, 123-fig.7/9, 127), Hîrşova (Galbenu 1962, 294),
Căscioarele (Dumitrescu 1996, 271), Măgura Jilavei (Comşa 1976, 122, 123-fig. 24 ),
3

Confonn actului de vAnzare-cumpArarc nr. 122, proces verbe.I nr. 13 din data de 27 III 1962 (act aflat în
arhiva MIAP), vAnzlltorul era profesor la şcoala din com. Dobroteşti, jud. Teleorman.
4
Asupra unor descoperiri timpurii sau eneolitice la sud de Dunlre, Anatolia si Europa Centrala, Basarabia,
vezi Marincscu-Btlcu 1961; Nitu 1972; Lazurca 1977; Todorova 1978; Marchevici 1996; Andreescu 2002;
idem 2002a; Gimbutas 1991; Doumas 2000.
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PI. 2. I Vas zoomorf din colecţia Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova;
2. Vas zoomorf descoperit la Turdaş.
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Medgidia (Haşotti 1997, 79), Borduşani (Marinescu-Bîlcu et alli 1997, 70-71), Măriuţa
(Andreescu 2002a. 108)- cultura Gumelniţa; Sălcuţa-Piscul Cornişorului (Berciu 1939,
59) - cultura Sălcuţa; Rahău (Paul 1992, 102; idem 1995, 159) - cultura Petreşti;
Tirpeşti (Niţu 1972-1973, 15-16; Marinescu-Bîlcu 1974, 102, fig. 84/1, 94/8) - cultura
Precucuteni; Ariujd (Laszlo 1924, 21, pi. XIl/l-2), Izvoare (Cucoş 1975, 7 şi urm;
Dumitrescu 1979, 91), Hăbăşeşti (Dumitrescu et aJli 1954, 385, pi. CIX/16), Prigorenii
Mici (Boghian 2000, 229), Traian-Dealul Fântânilor (Dumitrescu 1968, 71; idem 1974,
223, fig. 223), Cucuteni (Smith 1933, pi. 34/5 a-b), Ghelaieşti (Niţu 1972-1973, 16-17),
Gura Văii (Niţu, Buzdugan, Eminovici 1971, 35, 67 şi urm., fig. 25/l), Văleni-Piatra
Neamţ (Cucoş 1999, 134), Moldoveni (Dumitroaia 2001, 553-554, fig. 4) - cultura
Cucuteni. Unele din aceste vase reprezintă o „combinaţie hibridă" zoomorfă
antropomorfl, putând fi încadrate într-o grupă distinctă.
Pe teritoriul României, au fost descoperite mai multe tipuri de vase zoomorfe
sau care au caracteristici zoomorfe, atribuite epocii eneolitice. Multe vase au fost
descoperite doar fragmentar, fiind dificil de încadrat tipologic. Astfel de descoperiri au
fost realizate la Turdaş (Luca 2001, 82) - cultura Turdaş; Rahău (Paul 1992, 102; idem
1995, 159) - cultura Petreşti; Gumelniţa (Dumitrescu 1966, 93, fig. 29/4, 5),
Căscioarele (Dumitrescu 1965, 228; idem, 1976) - cultura Gumelniţa; Hăb~eşti
(Dumitrecu et alli 1954, 385, pi. XCIII/22), Truşeşti (Florescu 1959, 185, fig. 3),
Mihoveni (Batariuc, Haimovici, Niculică 2001-2002, 263-264)- cultura Cucuteni etc.
Tipologic, vasele zoomorfe descoperite pe teritoriul României, pot fi
clasificate în două mari categorii: ·
I. Vase în formil de animal
Caracteristic acestei categorii de vase este modelarea lor realist! în formă de
animale. Aceste vase pot fi clasificate în mai multe tipuri:
I. A. Vase care respectă în general forma zoomorfă, ce au orificii de umplere,
scurgere, ceea ce le conferă utilitatea ca recipient (Marinescu-Bîlcu 1961, 348), au
picioarele ataşate, faţa prezintă trăsături anatomice zoomorfe. Astfel de vase5 au fost
descoperite la Tirpeşti (Niţu 1972-1973, 15-16, fig. 1), Ariujd (Laszlo 1924, 21),
Izvoare (Cucoş 1975), Poieneşti (Niţu, Mantu 1983-1984, 80-81), Traian-Dealul
Fântânilor, Ghelăieşti (Niţu 1972-1973, 16, fig. 2)6, Gura Văii (Niţu 1972-1973, 17) 7 ,
Moldoveni (Dwnitroaia 2001, 553-554). A. Niţu încadra aceste piese în categoria
„vaselor în formă de animal" (Niţu 1972; idem 1972-1973, 16).
I. B. Vase de tip „askoid"8, ce redau realist forma unor animale, în general
cornute, porci, arici etc. Aceste vase au gâtul cilindric, nu au cap, acesta putând fi

' ln Basarabia au fost descoperite astfel de vase ln aşezAri tripolicne la Vlratic, Br&nzcni III, vezi Marchevici
V. 1996.
6
Daci A. Niţu a încadrat acest vas în categoria vaselor în forml de animal, Cucoş Şt. încadreazl! piesa
vaselor cu atribute zoomorfe, vezi Cucoş Şt. 197S, p. 12.
7
A. Niţu a încadrat acest vas in categoria vaselor cu atribute zoomorfe, ~&nd analogii cu vasul de la
Calomfiresti, vezi Nitu A, op. cit., p. 17.
8
Un vas de acest tip a fost descoperit la Turdaş (cultura Vinca-Turdaş), vezi Lazurca E., op. cit.; ln Ucraina,
în mediu precuculenian, un astfel de vas a fost descoperit la Luca-Vrubleţcaia, vezi Zbenovic 8. G„ 1989, p.
96, fig. 6217.
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PI. 3. 1 Vas zoomorf descoperit la Calomfireşti Oud. Teleorman); 2 Vas zoomorf
descoperit la Sultana Oud. Călăraşlj; 3 · Vas zoomorf descoperit la Gume/niţa
Oud.Călăraşi); 4 Vas zoomorf descoperit la Hfrşova Oud. Constanţa).
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PI. 4. I Vas zoomorf descoperit la Moldoveni ljud. Neamţ); 2-3 Vase zoomorfe
descoperite la Vânătorii Mici ljud. Ilfov) .
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suplinit de un capac9 • Astfel de piese au fost descoperite Ia Turdaş (Lazurcă 1977),
Gumelniţa (CDRom-Gurnelniţa), Luncaviţa (Lazurcă 1977, 19-20; Haşotti 1997, 102,
fig.108/4), VînătoriiMici(Andreescu 1997,313-314).
I. B. A. Vase ce au formă tubulară sau uşor bombată, ce redau realist forme de
animale 10 . Au ataşate picioarele, nu au cap, în zona acestuia apărând gura vasului.
Astfel de vase au fost descoperite la Geangoeşti (CDRom-Gurnelniţa), Teiu (Nania
1967, 19), Căscioarele (Dumitrescu 1965, 228), Gumelniţa (CDRom-Gumelniţa), vasul
din colecţia Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova etc.
I. C. O altă categorie ar putea fi reprezentată de statuete zoomorfe în general
de mici dimensiuni, ce au modelată în zona dorsală o cavitate adâncită în corpul
animalului 11 , conferind pieselor caracteristici de recipient. Astfel de piese au fost
descoperite la Măgura-Jilavei (Comşa 1976, 122, 123-fig. 24), Vidra (Rosetti 1938, 39,
44-45, pi. 26/5, 7), Drăguşeni (Dumitrescu 1933, 123, fig. 7/9), Scînteia (Mantu 1994,
165, fig. 4/3), Prigorenii Mici (Boghian 2000, 230, fig. 9/2), Cucuteni etc. A. Niţu
sublinia că această formă a asigurat geneza vaselor zoomorfe propriu-zise (Niţu 19721973, 16).
II. Vase cu atribute zoomorfe
Caracteristic acestor vase este că forma nu este „adaptată" tipului de animal
reprezentat de protomă, vasul fiind astfel uşor încadrabil listelor tipologice ceramice. În
general din această grupă de piese ar putea face parte vasele ce au aplicate protome
zoomorfe.
II. A. Vase „deschise" (Marinescu-Bîlcu 1961, 348) de forma tronconică sau
bi tronconică (piriformă), la care sunt ataşate patru picioare şi o protomă zoomorfă 12 •
Astfel de descoperiri au fost flcute la Sultana (Andrieşescu 1924, 82; Andreescu, Popa
2003, 63), Calomfireşti (Marinescu-Bîlcu 1961), Borduşani (Marinescu-Bîlcu et alli,
1997, 70-71 ), Ghelăieşti (Mareş, Ursu 2000, 393).
II. B. Un vas ce are caracter de unicat, încadrat de autorul descoperirii în
categoria vaselor zoomorfe. Are forma unui vas suport, eventual un fragment de vas
binoclu, ce are ataşată pe perete o protomă zoomorf!. A fost descoperit în aşezarea
cucuteniană de la Giurgeşti (Boghian 2000, 230, fig. 1/4). Credem că este vorba mai
curând de un vas ce are aplicată o protomă zoomorfă.
II. C. Un alt vas unicat, definit iniţial ca rhyton, a fost descoperit la Gumelniţa
(Dumitrescu 1924, 336, fig. 9/2), încadrat ulterior de S. Marinescu-Bîlcu în categoria
vaselor zoomorfe (Marinescu-Bîlcu, 1990, 19; idem 1999-2000). A fost subliniat faptul
că astfel vase „rhyton hibride" par să sufere influenţe ale vaselor zoomorfe (Marinescu9

Vezi descoperirile de la Voina sau Goljamo Izvor, în Marinescu-Bîlcu S., op. cit., p. 352; idem, 19992000; LazurcA E., op. cil., p. 20, fig. 2; Goliemo Izvor, în Andrecscu R. R., 2002a, p. 11 I, fig. 2; Nova
Zagora, în Gimbutas M., op. cil., pi. 18.
w O astfel de piesă se află în patrimoniul Muzeul de Istoric şi Arheologie Prahova, achizitonat& conform
actului de vânzare-cumplrarc nr. I 22, proces verbal nr. 13 din data de 27 III I 962 (act aflat în arhiva MIAP).
Vânz!torul era profesor la şcoala din corn. Dobrotcşti, jud. Telconnan.
11
Un astfel de vas a fost descoperit la Herkhaim (Bavaria), într-un nivel cultural atribuit ceramicii liniare,
vezi Nitu A. I 972, p. 17, fig. 15/I; în Ucraina în mediu prc:cucutenian un astfel de vas a fost descoperit la
Bcmaşcfka, vezi Zbcnovic B. O. 1989, p. 121, fig. 71/l.
12
Un astfel de vas a fost descoperit la Turdaş, într-un nivel cultural Vinca-Turdaş, vezi Dumitrescu VI.
1974, fig. 190/1 O.
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PI. 5. l Vas zoomorf descoperit ia Luncaviţa Oud. Tulcea); 2 Vas zoomorf descoperit la
Gumelniţa

Oud.

Călăraşi} ;

3 Vas zoomorf descoperit la Prigorenii Mici Oud.
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PI. 6. 1 Vas zoomorf descoperit la Hăbăşeşti Oud. Iaşi); 2 Vas zoomorf descoperit la
Măgura Jilava Oud Ilfov); 3 Vas zoomorf descoperit la Giurgeşti Oud. laşi};
4 Vas zoomorf descoperit la Văratic (Rep. Moldova);
5 Vas zoomorf descoperit la Sipeniţi (Ucraina).
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Bîlcu 1990, 19; idem 1999-2000).
O categorie a pieselor cu atribute zoomorfe sunt vasele antropo-zoomorje.
Această grupă de vase are ca o caracteristică distinctă trăsăturile umane ale feţei
protomei. Astfel de vase au fost descoperite la Hirşova (Galbenu 1962), Gumelniţa
(Marinescu-Bîlcu 1961 ), Măriuţa {Andreescu 2002; idem 2002a, 108), Sultana
(Andreescu 2002a, 108; Andrescu, Popa 2003, 63-64, fig. 11). D. Galbenu definea
vasul descoperit Ia Hîrşova ca suport antropomorf (Galbenu 1962, 294). A. Niţu a
inclus acest tip de vase în categoria vaselor cu atribute zoomorfe (Niţu 1972, 21; idem
1972-1973, 19), aparţinând mobilierului de cult, definindu-le drept altare (Niţu 1972;
idem 1972-1973) 13 • De asemenea, vasul de la Hârşova a fost încadrat vaselor cu
14
aplicaţii antropomorfe (Niţu A„ 1969, p. 33) . VI. Dumitrescu a abordat aceste piese în
categoria vaselor zoomorfe, subliniind în acelaşi timp caracterul special al acestora,
prin prezenţa feţei antropomorfe (Dumitrescu 1968, 82; idem 1974, 254-255). Recent,
R. R. Andreescu analizează aceste piese incluzându-le într-o grupă distinctă, a vaselor
antropo-zoomorfe (Andreescu 2002, 78-81; idem 2002a).
Consideraţii generale
Vasul descoperit la Colceag, poate fi inclus în categoria vaselor în formă de
animal. El se individualizeazA atât prin forma sa, proprie reprezentărilor zoomorfe, dar
şi prin prezenţa deschiderii circulare de pe spate' , alături de vase descoperite la
16
Izvoare, HăbAşeşti (Dumitrescu et alli 1954, pi. CIX/16) , Traian-Dealul Fântânilor,
Ariujd, dar şi Gura Văii. Analogiile cele mai apropiate le are cu vasele zoomorfe
descoperite la Ariujd (Laszlo 1924, 22). Un vas de formă relativ asemănătoare, dar care
reprezintă un urs, a fost descoperit în aşezarea tripoliană de la Sipeniţi (Kandiba 1937,
foto Sa, Sb; Gimbutas 1991, 119, fig. 187/2). Prezenţa celor trei perforaţii, ca şi în cazul
vasului zoomorf de la Traian-Dealul Fântânilor, fltcea ca vasul zoomorf descoperit la
Colceag să poată fi suspendat (Niţu 1972, 17).
Concluzii
Asupra semnificaţiei şi rolului unor astfel de piese, cercetătorii au subliniat o
posibilă funcţionalitate a lor în cadrul unor ritualuri religioase legate de sacrificii
animaliere (Marinescu-Bîlcu 1961, 356), în practici de magie (Lazurcă 1977, 20), ca
altare (Niţu 1972, 33) sau lămpi folosite in ritualuri magico-religioase (Gimbutas 1991,
passim). R. R. Andreescu evidenţia, referindu-se la vasele antropo-zoomorfe, adevărate
teme cultice greu de descifrat în stadiul actual al cercetării (Andreescu 2002, 84; idem
2002a, 109).
Remarcăm că pentru majoritatea acestor piese, nu avem cunoştinţe asupra
contextului arheologic în care au fost descoperite. De altfel, multe piese sunt
descoperiri fortuite. Vasul descoperit la Hârşova, se afla amplasat pe o vatră (Galbenu
1962, 294). Vasul de la Medgidia (Haşotti 1997, 79), precum şi cele de la Ghelăieşti,
Pentru altare zoomorfe Starccvo şi Vinca, vezi Maxim Z. 1999, p. 62, fig. 209; idem, 2000, p. 128, fig.
12; pentru altare prismatice zoomorfizate, cucuteniene vezi Cucoş Şt. 1976 (1972-1973).
14
Marinescu-Btlcu S., Ionescu B. 1967, p. 29.
1
~ Vase zoomorfe cu astfel de orificii au fost descoperite la Hacilar, Muldava-Karanovo I, AbrahamLcnghyel, Drama Plain-Sitagroi III, vezi Gimbutas M„ op. cil; Kodjadermen, vezi Cucoş Şt. 1975, p. 13;
Niţu A. 1972.
16
Piesa este fragmentara, vezi Dumitrescu VI. şi colab. 1954, pi. CIX/16.
13
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PI. 7. 1- 2 Vase zoomorfe descoperite la Ariujd Oud Covasna); 3 Vas zoomorf
descoperit la Ghelăieşti Oud. Neamţ); 4 Vas zoomorf descoperit
la Gura Văii Oud. Bacău).
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Văleni-Piatra Neamţ au fost descoperite în interiorul unor locuinţe (Cucoş 1975, 12;
idem 199', 134), cel de la Gura Văii se afla într-o groapă plasată sub o locuinţă, în
asociere cu ceramică, din care se remarcă un vas „decorat" cu o protomă zoomorfă
(Niţu, Buzdugan, Eminovici 1971, 69-70). Lipsa unui context arheologic clar face şi
mai dificilă interpretarea rolului acestor piese. încercarea de a stabili anumite relaţii
între fauna descoperită în aşezări şi aceste piese, este momentan inoportună, datorită
unor cauze obiective ce ţin şi de stadiul cercetărilor arheozoologice (Marchevici I 996).
Remarcăm totuşi că aceste vase reprezintă, în general, animale1e ce apar într-o cantitate
importantă în fauna neo-eneolitică, respectiv bovine şi suine.
Cercetătorii au inclus vasele zoomorfe într-o grupă distinctă de vase, uşor
încadrabilă grupelor tipologice. Un demers oarecum diferit este cel al Zoiei Maxim, ce
include vasele zoomorfe sau zoomorfizate descoperite în aşezările culturilor Criş şi
Vinca, în categoria altarelor, încadrându-le unui subtip al acestora (Maxim 1999; idem
2000). Protomele zoomorfe au foţ;t analizate în categoria reprezentărilor plasticii
zoomorfe sau reprezentând decoruri ale vaselor pe care fuseseră aplicate (Niţu 1972).
În general, odată cu identificarea unor detalii anatomice (picioare, coadă etc), alături de
protoma aplicată pe peretele vasului, piesa a fost încadrată grupei vaselor zoomorfe.
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UN VASE ZOOMORPHE DECOUVERT Ă
COLCEAG (DEPARTAMENT DE PRAHOVA)

Resume
Par cette etude nous nous proposons ă introduire dans le circuit scientifique
une piece assez rarement decouverte sur le territoire de la Roumanie. Le vase
zoomorphe a ete decouvert dans la locali te Colceag de Prahova, â l' occasion de la
construction d' un canal d'irrigation qui affecte le site archeologique. Le piece
decouverte peut Stre encadree dans le groupe de la poterie en forme d'animal. Le vase
presente un modele d'une maniere realiste. Cette poterie presente des analogies avec Ies
pieces decouvertes dans la culture Gumelniţa, mais aussi dans la culture Cucuteni. En
base des analogies mais aussi par l'intermediaire de l'etude de la poterie decouverte
dans le habitat de Colceag, le vase appartient a la culture Gumelniţa.
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DEPOZITUL DE CELTURI DE LA
(JUD. TELEORMAN)

PIETROŞANI

ION PĂTRAŞCU•
Pe teritoriul localităţii Pietroşani au fost descoperite de-a lungul timpului mai
multe vestigii arheologice datând din Hallstattul timpuriu, epoca geto-dacă, epoca
romană şi evul mediu timpuriu (cultura Dridu(
În anul 1987 mai mulţi elevi din localitate au descoperit paisprezece celturi de
bronz. Dintre acestea o singură piesă a fost salvată de profesorul Sivu Teodor, în a
cărui colecţie se află în momentul de faţă2 .
Depozitul de celturi a fost descoperit în albia râului Vedea, în partea de sud-est
a localităţii, în afara acesteia (fig. I/a). Cele paisprezece topoare au fost probabil
îngropate în apropierea Vedei care; cu timpul, prin schimbarea cursului a erodat şi locul
unde se găsea depozitul.
Celtul salvat se află într-o stare de conserVare bună, dar cu tăişul ascuţit
probabil de unul dintre descoperitori.Piesa are o înălţime de circa 10 cm, lăţimea de
3,6 cm, iar lungimea tăişului este de 3,6 cm. Grosimea maximă, Ia nivelul părţii
superioare, este de 2,9 cm (fig. ţ/b).
·
Cea mai apropiată descoperire de acest fel este cea de la Oinacu (jud.
Giugiu)3. În această localitate, situată ca şi Pietroşanii în apropierea Dunării, a fost
descoperit prin anii 1930-1935 un depozit de celturi alcătuit din 15 piese. Pe unele din
aceste piese apar aceleaşi semne sau sunt asemănătoare celui de pe celtul de la
P ietroşani 4 •
Topoarele de acest fel au fost datate în bronzul târziu, fiind cunoscute sub
denumirile de „varianta răsăriteană" a celturilor de tip transilvan sau „de tip Drajna de
Jos-Oinacu".
O descoperire la fel de importantă este fragmentul de tipar de celt descoperit
pe terasa stângă a râului Vedea (fig. 2/a), în dreptul oraşului Alexandria5 .

·Muzeul Jude1ean Teleorman, Alexandria.
' E Moscalu, C. Beda, în „Cercetllri Arheologice", 3, 1979, p. 375·383.
1
Cllruia îi multumim pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispozi1ie spre desenare piesa şi pentru
informaţiile privind condiţiile de descoperire ale depozitului.
1
Silvia Marinescu-Bilcu, în ,,Dacia", N.S„ Vil, 1963, p. S 17-526.
' M. Petrescu-Dimbovila, Depoilele de bronzuri din Romdnia, pi. 94.
J Acesta a fost descoperit de Pavel Mirea, căruia li mulţumim pentru amabilitatea de a ne ceda piesa spre
pul:llicare.
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Fig. 1. 1 Pietroşani - locul descoperirii depozitului;
2 Singura piesă salvată din depozit.
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Fig. 2. I Alexandria - locul descoperirii tiparului;
2 Tiparul fragmentar descoperit la Alexandria.
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Fig. 3. I Tipul probabil al celturilor turnate in tiparul de la Alexandria;
2 Localităţi unde au fost descoperite celturi de bronz (1 Alexandria, 3 Peretu,
4 Stejaru, 5 Pietroşani) şi tiparul (2 Drăcşani) .
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Mai exact este vorba de o valvă fragmentară, din care s-a păstrat mai puţin de
(fig. 2/b). Ceramica din care este confecţionat tiparul este una fină, cu
suprafeţele neuniforme în ceea ce priveşte culoarea, având pete portocalii şi cenuşii.
Celturile turnate în tiparul descoperit la Alexandria sunt, cel mai probabil, de
tip Drajna de Jos-Oinacu (fig. 3/a).
Pe teritoriul judeţului Teleorman, în afara celor de la Alexandria şi Pietroşani,
au mai fost descoperite alte două celturi de bronz, unul la Peretu6 şi altul la Stejaru',
precum şi un tipar la Drăcşani (corn. Drăcşenei) (fig. 3/b).

jumătate

THE HOARD OF BRONZE CELT TYPE AXES FROM PIETROŞANI
(TELEORMAN COUNTY)
Abstract
This paper presents an interesting discovery from Pietroşani, Teleorman
County. In 1987 were found 14 bronze axes even in the riverbed of Vedea.
Unfortunately was rescued only one axe.
Explanation of the figures:
Fig. I. I The map of Pietroşani locality and the spot of discovery; 2 The
bronze axe from Pietroşani.
Fig. 2. I The map of Alexandria and the spot of discovery; 2 The mould clay
from Alexandria.
Fig. 3. I Alexandria - the likely aspect of the bronze axe; 2 The map of the
spreading ofthe axes and mould day from Teleorman county.

• Piesa nu a putut fi studiatA de noi datorii! refuzului categoric al profesorului VânAtoru D. Marian. Celtul
este ilustrat, alb-negru şi în conditii precare, în lucrarea: Mariana VânAtoru, Marian Vânlltoru, Peretu,judeţul
Teleorman, Alexandria, 1997, foto anexa V.
7
Celt pierdut o dată cu 1mprlştierea obiectelor aflate în muzeul slltesc din localitate. Informatic Pavel Mirea,
caruia îi multumim.
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MATERIALE ARHEOLOGICE DE LA INCEPUTUL CELEI DE-A
DOUA EPOCI A FIERULUI DESCOPERITE LA
CONAC", JUDEŢUL OLT

IPOTEŞTI-„LA

DRAGOŞ MĂNDEscu·

Localitatea Ipoteşti Gudeţul Olt) este situată în extremitatea nord-vestică a
Câmpiei Boianului, la 12 km sud de Slatina. La aproximativ 200 m vest de sat, în
punctul „La Conac", pe terasa stângă a Oltului, chiar pe malul înalt şi abrupt al râului, a
fost semnalată o importantă staţiune arheologică. Primele descoperiri în acest loc,
făcute în urma unor cercetări de suprafaţă, îi sunt datorate lui Ion N. Moroşanu,
iniţiatorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din Slatina. Un sondaj arheologic având
caracter de săpătură de salvare (necesitată de faptul că apa Oltului eroda permanent
baza promontoriului, ducând la distrugerea sitului) a fost efectuat la lpoteşti-„La
Conac" de către Eugen Comşa, în 1959 1• Anul următor (1960) are loc o nouă campanie
de săpături arheologice, mai amplă, condusă de acelaşi arheolog, cu fondurile puse Ia
dispoziţie de Muzeul Regional Piteşti, instituţie din partea căreia, Ia săpături, a
participat muzeograful Marinel Popescu 2 •
Obiectivul principal al acestor campanii de si1pături arheologice l-au constituit
însemnatele vestigii neolitice aparţinând mai multor culturi şi faze culturale: BoianGiuleşti, aşa-numita „fază de tranziţie de la Boian Ia Gumelniţa" (cuprinzând, în fapt,
faza Spanţov a culturii Boian şi subfaza Al a culturii Gumelniţa)3, Vădastra I şi
4
Yădastra Il . Alt obiectiv arheologic documentat în acest sit a fost o aşezare a dacilor
liberi din Muntenia, aparţinând culturii Militari-Chilia, aşezare care a existat în punctul
„La Conac" timp de câteva decenii, de la mijlocul sec. III p.Chr. până la începutul celui
5
unnător . Mai mult, Ipoteştii au devenit sit eponim pentru cultura Ipoteşti-Cândeşti
atribuită populaţiei romanice locale din sec. VI-VII, urmele unei aşezări tipice acestei
• Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti.
1
E. Comşa, Săpături arheologice la lpoteşti, în „Materiale şi cercetari arheologice", 8, 1962, p. 213-219.
2
Idem, Rezultatele slipdturilor arheologice din aşezarea neolitică de la lpoteşti, jud. Olt (1961) (sic!), in
„Materiale şi cerceUlri arheologice", 10, 1973, p. 33-37; D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica
Populară Română în anul 1960, în „Studii şi cercetari de istorie veche", 12, 1961, I, p. 136, nr. 24.
1
St. Pandrea, Câteva observaţii referitoare la periodizarea culturii Boian, în ,,lstros", I O, 2000, p. 35-70,
pessim.
' E. Comşa, Săpături arheologice la Jpoteşti, în „Materiale şi cercetari arheologice", 8, 1962, p. 213-219;
idem, Istoria comun/lăţi/or culturii Boian, Biblioteca de Arheologie 23, Bucureşti, 1974, p. 35, 41 şi urm.
~ G. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Biblioteca de Arheologie 43, Bucureşti, 1984, p. 93 şi
pi. XL Vl/6-7; M. Negru, Consideraţii privind cultura Militari-Chilia în vestul Munteniei, în „Argesis", 11,
2002, p. 105, 112.
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culturi arheologice fiind descoperite în acelaşi punct „La Conac"6 •
Printre aceste bogate şi variate vestigii arheologice, în campania din 1960 au
fost descoperite şi „urme de cultură de la sfârşitul celei de-a doua epoci a fierului şi din
prima epocă a fierului". În raportul de săpătură publicat se menţionează doar că
respectivele materiale „se aseamănă cu cele descoperite în cuprinsul necropolei de la
Ferigile", fiind datate, în consecinţă, în sec. V a.Chr. 7 . Fără a se bucura de atenţia
specialiştilor, materialele din epoca fierului descoperite la lpoteşti au rămas aproape o
jumătate de secol inedite. Cel puţin o parte dintre ele, şi anume trei recipiente ceramice
lucrate de mână, sunt păstrate în depozitul arheologic al Muzeului Judeţean Argeş,
finanţatorul săpăturilor. Marcajul în tuş negru prezent pe fiecare dintre vase
(precizându-se inclusiv coordonatele tehnice topo-stratigrafice), precum şi însemnările
menţionate în registrul-inventar al muzeului îndepărtează orice urmă de îndoială relativ
la descoperirea lor la Ipoteşti-„La Conac'', în săpăturile arheologice efectuate în 1960.
Nu cunoaştem altă locaţie pentru un alt eventual lot de materiale arheologice din epoca
fierului descoperite la Ipoteşti .
În rândurile ce urmează prezentăm detaliat cele trei piese ceramice provenind
de la lpoteşti-„La Conac'', aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş, propunândune, prin aceasta, să introducem în circuitul ştiinţific un nou obiectiv de la începutul
celei de-a doua epoci a fierului din vestul Munteniei.
Ceaşcă cu toartă supraînălţată (fig. l/l). Dimensiuni: înălţime 6,5 cm,
diametrul gurii 12 cm, diametrul bazei 7,5 cm. Culoarea este brun-roşcată, pasta are
destul de mult nisip în compoziţie, iar suprafaţa exterioară prezintă urme de ardere
secundară. Toarta este ruptă din vechime, dar extremităţţle sale vizibile la locurile de
prindere de buza şi de baza ceştii, permit reconstituirea ei în forma supraînălţată . A fost
descoperită în secţiunea V, caroul 20, la adâncimea de -0,39 m. Ceaşca aparţine
variantei XIX/c Moscalu, cu o largă răspândire în perioada sec. VI-III a.Chr.8 . O formă
apropiată piesei prezentate aici se regăseşte printre materialele descoperite · 1a
Mărgăriteşti 9 şi, mai departe spre vest, în necropola de la Teleşti-Drăgoieşti 10 •
•
Castron (fig. 112). Dimensiuni: înălţime 16 cm, diametrul gurii 15 cm,
diametrul bazei 8,5 cm. Este realizat dintr-un lut bine frământat, fără impurităţi, în
urma arderii căpătând o culoare brun-deschisă. Urme de ardere secundară sunt vizibile
la interior. A fost descoperit în secţiunea I, caseta VI est, la -0,8 m adâncime. Vasul are
formă de clopot, buza este tăiată oblic spre interior. Sub buză este decorat cu un mot iv
incizat în zig-zag, situat în spaţiul dintre cele patru butoane-apucători diametral opuse.
Castronul poate fi inclus în tipul IV Moscalu, tip ceramic a cărui datare se întinde pe
"
durata a trei secole, din sec. VI până în sec. IIl a.Chr. 11 •
" P. Roman, Suzana Ferche, Cercetările de la Ipoteşti (jud. Olt). Observaţii asupra culturii materiale
autohtone din secolul al VJ-lea e. n. in Muntenia, în „Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie", 29,
1978, I, p. 73-92; Suzana Dolinescu-Ferche, La cu/ture „ lpoteşti-Cdndeş/i " (Vi'- Vil' siecles). La situa/ion
en Valachie, în „Dacia, N. S.", 28, 1984, p. 117-148.
7
E. Comşa, Rezultatele săpăturilor arheologice din aşezarea neolitică de la Jpoteşti,jud. Olt (1961) (sic!) , în
„Materiale şi cercetiiri arheologice", IO, 1973, p. 34.
3
E. Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, p. 86 şi pi. LX/5-15.
~ C. Preda, Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de la Sprâncenata, Biblioteca de Arheologie 47,
Bucureşti, 1986, p. !OS şi pi. LXV/3 .
10
Gh. Calotoiu, Prima epocă aflerului în nordul Olteniei, Târgu-Jiu, 2002, p. 140 şi fig. 47.
11
E. Moscalu, op. cit, p. 51-52 şi pi. 23 .
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Fig. 1. Jpoteşti-„La Conac".

Ceramică lucrată

de

mână.

1 ceaşcă; 2 castron;

3 vas pântecos.

Dintre analogii, remarcăm pe acelea foarte apropiate, datând din sec. IV
12
a.Chr., de la Murighiol, şi de la Grădiştea Borcii 13 • De remarcat, însă, că vasele
acestui tip ceramic nu prezintă vreun ornament incizat, precum cel de la lp oteşti - în
mod obişnuit, aceste castroane sunt decorate sub margine cu un brâu alveolar întrerupt
de cele patru butoane apucători dispuse diametral opus. Drept analogie nu putem cita
decât un fragment ceramic descoperit în situl de la Govora Sat-„Poieni" 14 , ce are incizat
sub buză acelaşi tip de ornament. Decorarea prin tehnica incizării este rar atestată în
faza mai veche a ceramicii geto-dace, apărând frecvent abia în etapa următoare, cea a

12
E. Bujor, Săpăturile de salvate de la Murighiol, în „Studii şi cercetări de istorie veche", 6, 1955, 3-4, p.
577 şi pi. II/I.
IJ V. Culică, Morminte de incineraţie din necropola geto-dacică de la Grădiştea {jud. Ialomiţa), în „Studii şi
cercetări de istorie veche", 19, 1968, 1, p. 137 şi fig. 1/4.
" Oh. I. Petre-Govora, Descoperiri arheologice din epoca flerului în judeţul Vâlcea, în „Materiale şi
ce rcetări arheologice", 9, 1970, p. 478-479 şi fig . 7/4; idem, O preistorie a nord-estului Olteniei, RâmnicuYâlcea 1995, p. 62 şi fig . 7/4 .
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culturii geto-dace clasice 15 •
Vas pântecos (fig. 1/3). Este de dimensiuni mari: înălţime 36 cm, diametrul
gurii 14 cm, diametrul maxim 24 cm, diametrul bazei 11 cm. A fost modelat dintr-un
lut relativ fin, flră impurităţi. în urma unei arderi reducătoare, a căpătat o culoare
cenuşie închis spre negricios. Exteriorul este lustruit. Imediat sub diametrul maxim
prezintă două apucători aplatizate dispuse asimetric pe circumferinţa corpului vasului.
In zona gâtului se observă o proeminenţă ce marcheaza ruptura unei posibile toarte al
cărei capăt opus putea fi prins de buză sau imediat sub aceasta - absenţa tocmai a
acestei zone din gâtul şi buza vasului nu ne îngăduie observaţii mai precise. A fost
descoperit în secţiunea VI, caroul 16, la -0,45 m adâncime. Vasul aparţine variantei l/b
Moscalu, cu o largă răspândire mai ales în sec. 6-4 a.Chr. 16 • În cazul vasului prezentat
aici, atrofierea apucătorilor şi numărul lor redus (doar două) sunt indicii ce pot sugera
faptul ca ne aflăm în faţa unui exemplar de la finalul evoluţiei variantei respective.
Dacă aceste amănunte ar constitui, într-adevăr, indicii de natură cronologică, atunci o
formă imediat ulterioară celei de la Ipoteşti, caracterizată de dispariţia apucătorilor,
menţinându-se însă proeminenţa (toarta?) de pe umăr, se întâlneşte într-un mormânt
descoperit la Tuluceşti, alături de amfore de Heracleea Pontica 17 • Totodată, prezenţa
apucătorilor dispuse imediat sub diametrul maxim şi a toartei ce porneşte de pe umăr
sunt elemente ce apropie acest vas de cănile tipului XVII/bi Moscalu 18 echivalent
tipului I Crişan 19 şi în special de cana de la Potelu. Cana de la Frumuşiţa20 are avantajul
unei datări destul de exacte prin asocierea cu un kylix attic de la mijlocul sec. V
a.Chr. 21 •
Lotul alcătuit din cele trei piese ceramice este în măsură să ateste prezenţa la
lpoteşti-„La Conac" a unui obiectiv arheologic - probabil o aşezare - aparţinând
culturii getice timpurii. În lipsa unor artefacte cu relevanţă cronologică sporită, orice
tentativă de datare mai rafinată a sitului getic de la lpoteşti-„La Conac" este sortită
eşecului. Oricum, formele ceramice prezentate mai sus ne conduc către începuturile
celei de-a doua epoci a fierului, permiţându-ne, cel mult, doar o datare aproximativă
spre secolul V a.Chr.
Astfel, peisajul arheologic al zonei în perioada secolelor V-IV a.Chr. se
îmbogăţeşte cu încă un sit, Ipoteştii alăturându-se unor importante staţiuni arheologice
contemporane şi învecinate (aflate pe o rază de mai puţin de 25 km), situate atât pe
malul stâng al Oltului, precwn aşezarea de la Bălăneşti22 , cât şi pe celalalt mal, de
exemplu cetăţile de la Mărgăriteşti23 şi Morunglav24 .
" I. H. Crişan, Ceramica daco-geticlJ. Cu specia/li privire la Transilvania, Biblioteca Muzeelor, Bucureşti,
1969, p. 143 şi pi. XLIV/7.
"' E. Moscalu, op. cit., p. 22-26.
17
I. T. Dragomir, Trei morminte geto-dacice descoperile la Tuluceşti (jud. Galaţi), în „Revista Muzeelor", 6,

1969, 2, p. 164-166.
E. Moscalu, op. cil., p. 83 şi pi. LXI/1-2, 7)
I. H. Crişan, op. cit., p. 86-88 şi fig. 30).
2
" M. Petrescu-Dlmbovila, Descoperirea arheologică de la Frumuşiţa, în „Studii şi cercetări ştiinlifice",
Academia R. P. R., Filiala laşi, 4, 1953, 1-4, p. 502-503 şi fig. 3/2.
21
P. Alexandrescu, Pour une chronologle des Vf-111" slec/es, în „Thraco-Dacica", (1), 1976, p. 120.
22
Eugenia Popescu, O noulJ descoperire de „lip Alexandria" in aşezarea ck la Bă/lineşli, în „Studii şi
Comunicări Piteşti" I, 1968, p. 57-66
21
Preda, op. cil., p. 100-109.
1
•
19
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ARCHAEOLOGICAL FINDS FROM THE BEGINNING OF THE SECOND IRON
AGE AT IPOTEŞTI-„LA CONAC'', OLT COUNTY

Abstract
In this paper are published, for the first tirne after their discovery almost half
century ago, three ceramic vessels found in 1960 in the site at Ipoteşti-„La Conac", Olt
county, just on the left bank of the Olt River: a cup, a bowl and a big pot. All of them
are hand made, in high quality clay. The big pot is well polished on the externai
surface. The vessels are dated in the 5t1t century BC and bring new data in the
archaeological landscape of the beginning of the second Iron Age in western part of
Wallachia.

Explanation
Fig. I.

ofth~ plate:

lpoteşti-„La

Conac". Hand made pottery. I cup; 2 bowl; 3 big pot.

"Ibidem, p. 114.
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GEŢII DE PE V ALEA RÂMNICULUI.
DE LA ORATIA, COMUNA PODGORIA,

AŞEZAREA

JUDEŢUL BUZĂU
SEBASTIAN MATEI'
Articolul de faţă prezintă o parte din rezultatele cercetărilor de suprafaţă
efectuate în anul 2003 şi în primăvara anului 2004, pe cursul superior al văii
Râmnicului. Această zonă este extrem de puţin cunoscută din punct de vedere
arheologic, motiv pentru care ea a intrat în atenţia noastră concretizându-se într-un
proiect de cercetare' ce are drept scop identificarea de noi situri şi verificarea celor
câteva deja semnalate2 •
Cursul superior al văii Râmnicului este încadrat de terase joase şi înalte din
care se desprind o serie de promontorii. Pe partea stângă, terasa înaltă se prezintă
relativ unitar din punct de vedere geografic, fiind foarte abruptă şi în anumite locuri
individualizându-se câteva promontorii (Pl. II/I). Pe unul dintre aceste promontorii,
numit de localnici „Cetăţuia", a fost descoperită o nouă aşezare getică. Situl se află la
circa 7 kilometri nord - nord-vest de municipiul Râmnicu Sărat, în capătul de nordvest al satului Oratia, comuna Podgoria, în apropierea drumului ce duce spre satul
Pleşeşti şi la nord-est de satul Tăbăcari, plasat pe terasa joasă a Râmnicului.
Promontoriul, cu o înălţime absolută de 340 m, are o formă rectangulară, cu
dimensiunile de 200 x 140 m, rezultând o suprafaţă de locuire de aproximativ 1,5
hectare (Pl. 1/2). Acesta este înconjurat aproape din toate părţile de laturi abrupte,
inaccesibile, fiind flancat spre nord-vest de torentul numit de localnici „Valea
Tăbăcari" şi spre e şi nord-est de torentul „Valea Bisericii" (PI. 11/2; V/1). În partea de
nord, acesta este legat de platoul din apropiere printr-un col lat de circa 4-5 metri cu
pante mai domoale reprezentând singura zonă de acces pe Cetăţuie (Pl. IV/l-2; V/2).
Cea mai dominantă latură se află spre sud-est, oferind o excelentă vizibilitate asupra
văii Râmnicului, diferenţa de nivel fiind de peste 120 m (PI. IIl/1-2).
• Muzeul Judeţean Buzau.
' în cadrul acestui proiect au fost efectuate mai multe periegheze Ia care au participat Dorin Sârbu şi
Sebastian Matei de la Muzeul Judeţean Buzau, Tiberiu Vasilescu de Ia Universitatea „Dimitrie Cantemir",
Bucureşti şi Sorin Oanţa - Marghitu de la Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti. Rezultatele preliminare ale
11ccstei cercetari de suprafaţa urmează a fi publicate pe site-ul www. archaeology. ro.
' Singurele semnalări de situri arheologice se afla aproximativ localizate pe o hartll din expoziţia Muzeului
l<Bmnicu Sarat, din unele puncte provenind şi o serie de materiale arheologice. Într-unul dintre acestea,
1cspectiv punctul „Cetăţuia", situat în marginea de sud a satului Poşta, comuna Topliceni, a fost efectuat un
~ondaj Ia mijlocul anilor '90, rezultatele rămânând inedite.
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Ţinând cont de poziţia dominantll şi bine apăratll natural, locuitorii acestei
nu au executat lucrări ample de fortificare vizibile la suprafaţa solului însă nu
ar trebui să excludem existenţa unei palisade care ar fi înconjurat platoul sau poate
chiar a unor lucrări de adâncire a torenţilor din jurul Cetăţuii. Evident că până la
efectuarea unor cercetări sistematice, orice încercări de a ne pronunţa cu privire la
fortificarea acestui sit rămân doar presupuneri. Extinderea locuirii şi în afara Cetăţuii,
pe platm~l din jur, este pânll în momentul de faţă puţin probabilă, deşi au fost
descoperite câteva cioburi şi un fragment de mărgică de sticlă albastrll cu „ochi", de
epocă La Tene, toate într-o zonli în care s-au cules din abundenţă fragmente ceramice
aparţinând epocii bronzului. Chiar dacă admitem o locuire şi în afara Cetăţuii ea
trebuie să fi fost sporadică, nelăsând prea multe urme.
în momentul efectuării cercetării de suprafaţă, platoul Cetă/uii era cultivat cu
porumb şi lucemll fiind puternic afectat de lucrările agricole. De la suprafaţa solului au
fost culese foarte multe fragmente ceramice, bucăţi de lipitură arsă provenind de la
pereţii unor locuinţe, oase de animale precum şi zgură rezultată în urma reducerii
minereurilor. Cele mai numeroase fragmente ceramice aparţin epocii La Tene, însă s-au
găsit şi multe cioburi aparţinând epocii bronzului şi câteva epocii neolitice, ceea ce ne
pune în evidenţă gradul de afectare a nivelelor de locuire din această staţiune.
Ceramica getică, foarte fragmentată, se împarte în două categorii: ceramică
lucrată la mână şi ceramică lucrată la roată.
Ce1·amica lucrată la mâml Reprezintă cea mai numeroasă specie ceramică
descoperită. Din lotul cules de la suprafaţa solului cele mai frecvente sunt fragmentele
de borcane (PI. VI; VIWS-10; VIIB/1-3; 6). Ele au fundul drept, pereţii sunt aproape
verticali sau uşor rotunjiţi spre exterior, gura este invazată sau dreaptă şi mai rar
invazată, în timp ce buza este rotunjită sau dreaptă. Acest tip ceramic este modelat
dintr-o pastă semigrosieră, mai rar grosieră, relativ omogenă, ce conţine din abundenţă
cioburi pisate, pietricele şi nisip. Pereţii au un aspect poros, mulţi prezentând urme de
arderi secundare. Aceste vase au fost arse probabil în aer liber sau poate în gropi, lucru
demonstrat de nuanţele de cărămiziu şi cenuşiu pe care le-au căpătat precum şi de
aspectul lor mai friabil. Decorul constă din brâuri alveolate dispuse orizontal, imediat
sub buză sau verticale şi orizontale plasate pe corp, ele plecând de la baza, fie a unor
butoni cilindrici sau ovali cu o alveolă în mijloc, fie a unor apucători în formă de
potcoavă, orientate în sus.
Destul de numeroase sunt fragmentele provenind din gura unor castroane sau
străchini ce au o formă tronconică cu buza dreaptă (PI. VIIA/1-3, 4, 6). Ele au fost
modelate dintr-o pastă semigrosieră, ce conţine cioburi pisate mărunt şi pietricele,
majoritatea având suprafaţa acoperită cu o angobă fină, de culoare cărămizie. Arderea
lor, relativ bună, s-a fhcut într-un mediu oxidant. Prezenţa unor castroane de mari
dimensiuni, care imitau vasele greceşti de tip lekane, a fost pusă în evidenţă de
descoperirea unei toarte masive, arcuite, ce era dispusă orizontal pe corpul vasului
(PI. VIIB/7; VIII/6). Existenţa unor vase mai mari, cu dimensiuni de peste 40-50 cm
înălţime, folosite la depozitarea proviziilor, poate fi pusă în legătură cu descoperirea
unor fragmente de pereţi sau de fund, cu grosimi mai mari, modelaţi dintr-o pastă
grosieră, având o ardere incompletă, de slabă calitate. De asemenea merită consemnată
şi descoperirea unui picior, gol în interior, provenind de la un pahar, confecţionat dintro pastă grosieră, arsă oxidant (PI. VIIB/5; VIII/5).

aşezări
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Ceramica lucratii la roatii. Fragmentele ceramice aparţinând acestei categorii
sunt destul de puţine şi provin îndeosebi de la castroane sau căni (PI. VIIA/5, 7;
VIIB/4; VIIl/4). Aceste sunt modelate dintr-o pastă fină, omogenă, de culoare cenuşie,
arse în cuptoare cu reverberaţie într-un mediu reducător.
ln afara ceramicii locale, se remarcă şi prezenţa a numeroase fragmente
provenind de la amfore de import de culoare cărămizie. Gradul mare de fragmentare şi
lipsa ştampilelor nu ne-a oferit posibilitatea de a cunoaşte mai multe amănunte privind
centrele de producţie sau datarea acestora, astfel că ele se pot doar intui 3 (PI. VIII/l-3).
Cronologia. Încercarea de a stabili o cronologie cât mai fină a locuiri getice de
la Oratia, se loveşte în primul rând de lipsa unor săpături arheologice, însă având în
vedere materialul ceramic descoperit la suprafaţă solului putem face câteva aprecieri.
Astfel, cele mai bune analogii pentru formele şi decorul vaselor, în special cele lucrate
la mână, descoperite la Oratia, se găsesc în aşezările şi necropolele getice datate în
secolele IV-III î. Hr., concentrate mai ales pe cursul inferior al Dunării şi zona centrală
a podişului Moldovei4 . De asemenea, un alt argument care ar pleda pentru o datare în
aceiaşi perioadă îl reprezintă lipsa unor categorii de vase specifice perioadei clasice a
culturii geto-dacice şi anume ceaşca-opaiţ, fructiera, bolul cu decor în relief ş. a.
În concluzie, pe baza datelor existente, putem aprecia că locuirea getică de la
Oratia se încadrează cronologic în secolele IV-III î. Hr.
Comparativ cu regiunile mai sus menţionate, în zona de curbură a Carpaţilor
densitatea şi intensitatea locuirii în aşezările getice din această perioadă este mult mai
mică, în unele cazuri ea fiind chiar sporadică. Deşi numărul siturilor în care au fost
descoperite materiale datate în secolele IV-111 depăşeşte cifra de 305, în puţine dintre
ele au avut loc şi cercetări sistematice dintre care menţionăm: Cândeşti, Mănăstioara
Fitioneşti6, Odobeşti, Căiata-Sihlea şi Coroteni 7 în judeţul Vrancea precum fi
8
9
11
2
Petrişoru , Târcov , Cârlomăneşti 10 , Sărata-Monteoru şi Pietroasa Mică-Gruiu Dării

La o examinare primara a pastei, ingredientelor pe care aceasta le contine şi a culorii putem presupune ca
cel putin o parte din fragmentele de amfore provin de la recipiente fabricate în Sinope şi Heraklea Pontica.
' Pentru aşezArile de pe cursul inferior al Dunarii exista o bibliografie foarte vasta dintre care amintim câteva
contributii: Radu Vulpe, Aşezdrl getice din Muntenia, Bucureşti, 1966; Gavrila Simion, Les Getes de la
Dobrudja septentrionale du V/-e au 1-er siecle av. n. e, în „Thraco-Dacica", I, 1976, p. 143-163; Mioara
Turcu, Geto - dacii din Campla Munteniei, Bucureşti, 1979; A. D. Alexandrescu, la necropole gete de
Zimnicea, în „Dacia", N.S., XXIV, 1980, p. 19-126; Valeriu Sârbu, George: Trohani, Observaţii asupra
habitatului getic dintre DuniJre şi braţul Borcea, în voi. Studii de istorie anticiJ. Omagiu profesorului Ioan
G/odariu, Cluj Napoca, 2001, p. 17-41, ş. a.; pentru aşezarile din podişul Moldovei, vezi: Aurel Zanoci,
Fortificaţiile geto- dacice din spaţiul extracarpatic in secolele VI - I/I a. Chr., Bucureşti, 1998; Silvia
Teodor, Regiunile est-carpatice ale Romdniel in secolele V - li i. Hr. Consideraţii generale şi repertoriu
arheologic, Bucureşti, 1999; Tudor Arnăut, Vestigii ale sec. VII - III a. Chr. în spaţiul de la rdsiJrit de
Carpaţi, Chişinau, 2003.
' V. Bobi, Civilizaţia geto- daci/or de la Curbura Carpaţilor (sec. VI i. Hr. - li d. Hr.), Bucureşti, 1999,
p.49-68.
'· A. Florescu, M. Florescu, Aspecte ale civilizaţiei traco-getice în zona de curburd a Carpaţilor RdsiJriteni,
în „Studia Antiqua et Archaeologica", I, 1983, p. 72-93 .
., V. Bobi, op. cil., p. 71-73.
' G. Trohani, Sllpdtur//e arheolog/ce de la Petrişoru-„ Ulmii lui Târlea", com. Racovlţenl, jud. Buzău, în
„Cercetari arheologice", IV, 1981, p. 45-53.
'' G. Trohani, R. Andreescu, Cercetllrlle arheolog/ce din punctul "Piatra cu 11/ieci" din satul Târcov, comuna
Pârscov, jud. Buzdu, în „CercetAri arheologice", 9, 1992, p. 46-5 I.
1
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în judeţul Buzău (PI. 1/1). Ca şi în cazul Oratiei, majoritatea aşezărilor sunt plasate în
zone dominante, fortificate natural, situate la contactul dintre dealurile subcarpatice şi
câmpie, puţine dintre ele având elemente de fortificare artificiale cum ar fi valul,
şanţul şi palisada. De asemenea numărlll mare de fragmente ceramice, mai ales de
amfore, descoperite pe întreaga suprafaţă a sitului de la Oratia, ne îndreptăţeşte să
afirmăm că locuirea de aici a fost destul de intensă, reprezentând una dintre aşezările
importante din acea vreme.
În acest context, deşi nu a fost efectuat un sondaj stratigrafic, lucru avut de noi
în vedere pe viitor, considerăm că punerea în circuitul ştiinţific a descoperirilor de la
Oratia este binevenit!, venind să completeze peisajul manifestărilor culturale din
secolele IV-III î. Hr.

THE GETAE ON THE RÂMNICULUI V ALLEY
THE SETTLEMENT FROM ORATIA,
COMMUNE OF PODGORIA, BUZĂU COUNTY
Abstract

The article presents a part of the results of the field researches effectuates in
2003 and in the spring of 2004 on the upper flow of Râmnicului Valley; this zone is

very little known from archaeological point of view. The upper flow of Râmnicului
Valley is borded by high and low terraces from which some promontories detach. A
Getic settlement was discovered on one of these promontories, which is called
„Cetăţuia". Its surface is l,5 ha and is surrounded by abrupt slopes too. The dating of
this settlement was established for the 4lh_3rd centuries BC.

III M. Babeş, Problemu de la chrono/og/e de la cu/ture geto-dace a la lumiere desfouilles de Cârlomăneşti,
în „Dacia", N.S„ XIX, 1975, p. 125-139.
11
I. Nestor, E. Zahwia, Şantierul arheologic Sărata Monteoru (1954), în „SClV", 3-4, 1955, p. 506-507.
12
V. Dupoi, V. Sîrbu, Incinta dacicd de la Pietroasele - Gruiu Dării, judeţul Buzău (I), Buzau, 2001.
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Satul Oratia

• N

--

O_

-

lOOII,1.

PI. I - I. Harta cu principrilele situri din secolele IV-II(. î. Hr. din zona de
a Carpaţilor: I . Mănăstiodra-Fitioneşti; 2." Cândeşti; 3. Coroteni; 4. Căiata
Sihlea; 5. Odobe~ti,' 6. Petrişoru; 7. Târcov; 8. Câr/omăneşti; 9. Sărata~Monteoru; I O.
Pietroasele-Gruiu Dării; 2. Schiţă topografică a aşezării getice de la Gratia.
curbură

https://biblioteca-digitala.ro

44

SEBASTIAN MATEI

y

•.

2
PI. fi -Aşezarea getică de la Gratia: /. Vedere generală de pe malul drept
al Râmnicului; 2. Cetăţuia văzută dinspre nord.
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1

2
PI. fli - Aşezarea getică de la Oratia: I. Vedere generală de pe Cetăţuie spre valea
Râmnicului; 2. Cetăţuia văzută dinspre vest, din satul Tăbăcari.
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1

PI. IV - Aşezarea getică de la Oratia: 1. Colul de acces pe Cetăţuie,
aflat spre nord, care face legătura cu platoul învecinat.
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2
PI. V - Aşezarea getică de la Gratia: 1. Cetăţuia văzută de pe platoul învecinat
aflat la NV; 2. Cetăţuia şi colul de acces - vedere dinspre nord.
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PI. VI A-B - Fragmente ceramice lucrate la mână.
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PI. VII -A Fragmente ceramice lucrate la mână (J-4; 6; 8-10) şi la roată (5; 7);
B Fragmente ceramice lucrate la mână (J-3; 5-7) şi la roată (4) .
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2

3

4

5

6
PI. VIII - Fragmente ceramice lucrate la

mână

https://biblioteca-digitala.ro

(5-6)

şi

la

roată

(1-4) .

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ

l
I _ _ __;A;_.:;R:...:.G:::.E:::.S=.:l:..::S_,_,: :.S~.:. . U: . .:D: . .:1.:. . 1""l'-'C=-0::..:.M'-'-U:::..:N.. .:c/c.. =C.:. . A.:. . R"-'-/,. ::::.s-=-=er.:. :cia.:. . .:l..::::.S. .:. .TO.::.. .:. . :cR=IE:..:. .,...:...TO=Mc..::.X..:::.ll"'-',..::2:..::.0..::..04-=-----'

TEZAURUL DE DENARI ROMANI REPUBLICANI DE LA PLOPI
(COM. DRĂCŞENEI, JUD. TELEORMAN)
ION PĂTRAŞCU"
STAN STOICA••
În anul 1990 a fost descoperit în satul Plopi (corn. Dr!cşenei, jud. Teleorman)
un tezaur monetar format din circa 200 de denari romani republicani'. La cele 16
monede 2 deja cunoscute se adaugă alte trei aflate într-o colecţie particulară:

((Papirius) Carbo)
1. Denar
Av. Capul Romei, cu coif, spre dr., şi buclă pe umărul st.; în spate X„ C. p.
Rv. Jupiter, în quadrigă spre dr„ ţine hăţurile şi sceptru în mâna st. şi aruncă
fulgerul cu dr.; dedesubt CARB; în exergă, ROMA.
!; 3,7 g; diam. 21Xl9 mm.
Crawford, 279/1. Roma, 121 a. Chr.

(Marcus Sergius Silus)
2. Denar.
Av. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în faţă, EX. S. C; în spate ROMA şi• C. p.
Rv. Călăreţ, spre st„ ţine spadă şi un cap retezat în mâna st.; în faţă Q;
dedesubt, M. SERGI; în exergă SILVS. C. p.
!; 3,8 g; diam. 17 mm.
Crawford, 286/1. Roma, 116 sau 115 a. Chr.

(Publius Satrienus)
3. Denar.
Av. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în spate XXVIII; C. p.
Rv. Lupoaica, spre st.; deasupra ROMA; dedesubt, P. SATRIE NVS
ţ; 4,1 g; diam. 18Xl7 mm.
Crawford, Roma, 388, 77 a. Chr.

' Muzeul Jude1ean Teleonnan, Alexandria.
" Bucureşti.
1
Pentru condiliile de descoperire şi alte detalii: E. Petec, S. Stoica, Un fragment din tezaurul de denari
mmani republican/ descoperit Î(I satul Plopi, com. Dr6qenei, jud. Teleorman, în: Simpozion de
11umismallc6, Chişin6u, 24-26 septembrie 2002, Ed. Enciclopedica, Bucureşti, 2003, p. 47-52.
'9 monede şi estampaje dupll alte 7, în colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române.
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Ca ş1 m cazul lotului din colecţia Cabinetul Numismatic al Bibliotecii
Academiei Române, cea mai recentă monedă se datează în al treilea deceniu al sec. I a.
Chr3•
Tezaurul de denari romani republicani de la Plopi nu este o descoperire
izolată. În sud-vestul Munteniei au mai fost descoperite alte 21 de tezaure monetare
care conţin denari romani republicani.

Denarii romani republicani în sud-vestul Munteniei
În sud-vestul Munteniei numArul denarilor romani republicani descoperiţi în
tezaure reprezintă majoritatea covârşitoare: 1891 (97,65 %), din circa 1948 de denari
descoperiţi până în prezent, iar din totalul de 45 de puncte cu astfel de monede, 22 sunt
tezaure.
În tezaure acest tip monetar apare fie singular fie în asociere cu altele
(tetradrahme Thasos, drahme Dyrrhachium şi Apollonia şi într-un singur caz cu o
tetradrahmă Macedonia Prima). Din cele nouă tezaure mixte cunoscute denarii romani
republicani se asociază astfel: într-un tezaur alături de denari romani republicani se
găsea şi o tetradrahmă Macedonia Prima (N. Bălcescu I); în 6 tezaure sunt prezente şi
tetradrahme thasiene (Brânceni, Călineşti, Fântânele, Poroschia, Sfinţeşti, Suhaia II); 4
tezaure conţin, pe lângă denari, drahme Dyrrhachiwn (Conţeşti, Fântânele, Suhaia li,
Zimnicea); într-un singur caz apare şi o drahmă a oraşului Apollonia (Conţeşti), iar în
două tezaure alături de denari se găsesc obiecte de podoabă din argint (Bălăneşti;
Târnava I).
În ceea ce priveşte condiţiile de descoperire se constată că din cele 22 de
tezaure, 20 au fost descoperite întâmplător, unul prin săpături arheologice4 , iar pentru
un altul nu deţinem informaţii referitoare la acest aspect.
O situaţie interesantă se constată în ceea ce priveşte modul de depunere a
tezaurului în pământ. Din cele ~apte tezaure pentru care delinem informaţii, trei au fost
descoperite într-un vas ceramic , unul într-un vas de aramă , iar alte trei tezaure au fost
descoperite direct în pământ'.
Acolo unde au fost realizate cercetări de suprafaţă la locul descoperirii
tezaurelor s-a constatat o relaţie directă cu aşezări geto-dacice contemporane. Din şapte
cazuri în care deţinem informaţii de acest fel s-a constatat că patru tezaure au fost
descoperite în interiorul unor aşezări geto-dace 8, iar trei în apropierea acestora. Pentru
15 tezaure nu se cunoaşte relaţia tezaur monetar-aşezare geto-dacă).

1

În lotul de la Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, denarul cel mai recent provine de la
magistratul Tiberius Claudius Nero, Crawford, 383/1, Roma, 79 a. Chr.
' Sprâncenata II.
' Este vorba de tezaurele de la Călineşti, Poroschia II, Târnava I. În zonă au mai fost descoperite şi alte
tezaure precum cele de la Frăsinet, Poiana, Schitu Poienari.
'' Poroschia I; tezaur în care alături de denari romani republicani se mai găseau şi tetradrahme Thasos. Tcl
într-un vas de aramă a fost descoperit şi tezaurul de tetradrahme Thasos de la ŢigD.neşti, la circa 5 km
depărtare.

'Este vorba de tezaurele Orbeasca de Sus, Sprâncenata I, Târnava II.
• Cele mai multe aşezări geto-dace descoperite în sud-vestul Munteniei datează din secolele 11-1 a. Chr. Spre
exemplu numai în împrejurimile Alexandriei sunt cunoscute 10 aşezllri de sec. II-I a. Chr., faţA de numai
doua din epoca timpurie.
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în ceea ce priveşte perioada în care au fost descoperite tezaurele se constată că
numărul

descoperirilor creşte în perioadele de maximă presiune antropică, atunci când
9
nu fost realizate cele mai ample lucrări fi.mciare •
Tezaurul de denari romani republicani de la Plopi, descoperit în lunca pârâului
/.âmbreasca, a fost salvat parţial, ca de altfel majoritatea tezaurelor monetare
llescoperite întâmplător. Din cele 22 de tezaure monetare ce conţin denari romani
republicani, descoperite în sud-vestul Munteniei, numai 5 au fost salvate sau sunt
cunoscute integral (Călineşti, Orbeasca de Sus, Poroschia II, Sprâncenata I si li),
celelalte 17 tezaure fiind salvate sau cunoscute în proporţii diferite. Datorită acestei
situaţii ne este greu să facem estimări privind momentul îngropării acestora şi
eventuala legătură cu unul sau mai multe evenimente politico-militare. Se poate
observa, totuşi, ţinând cont de ultima emisiune monetară, că toate cele 5 tezaure salvate
integral sunt îngropate în a doua jumătate a secolului I a. Chr. La acestea se adaugă alte
6 tezaure -recuperate parţial (Fântânele, N. Bălcescu li, Peretu, Suhaia II, Târnava I şi
11) a căror ultimă emisiune monetară se datează după mijlocul secolului I a. Chr.
Spre deosebire de secolul I a. Chr„ în cel următor situaţia privind descoperirile
monetare este cu. totul diferită. Până în prezent nu a fost descoperit nici un tezaur
monetar, iar cele 10 monede imperiale romane datând din acest secol exprimă
transformările survenite în această zonă de la graniţa imperiului roman.
Tabelul I. Denarii romani republicani. Date de ordin statistic general.
Denari romani republicani
în tezaure
In aşezări I izolat
Total

Nr. monede
1891
57
1948

TblIIID
a eu
enarn romam repubi'icam.. Tez.aure.
Nr.
Localitatea
Nr. total
Nr. monede
monede
recuperate/cunoscute
c rt.
I.
Bălăneşti
20
10
6+1
2.
Brânceni
?
Călineşti
98+5
3.
106
4.
Contesti
?
1+1
5.
Fântânele
11+8+ 1
?
Licuriciu
6.
?
63
13+1
7.
101
N. Bălcescu I
N. Bălcescu II
8.
?
45
9.
143
Orbeasca de Sus
143
10.
Peretu
6
?

Compoziţie

D;OP
D;TH.
D;TH
DY;D;A
TH;D;DY
D
D;MP
D

D
D

'~upte din cele 22 de tezaure au fost descoperite într-o perioadă scurtă de timp, între 1960-1970. Este vorba
tic 1ez11urele de la CAlineşti, Fântânele, Nicolae Bălcescu II, Poroschia IT, Sprâncen11ta I, Suhai11 II, Târn11va I.
l\~castll periollda. corespunde celor m11i 11mple lucrări funciare desflşur11te în zona., dintre care se remarca ln
mod speci11l lucrările de terasllfe de pe ter11Sele înalte ale Dunării şi râurilor Vedea, Teleorman, Calmăţui,
l Ir lui, Burdea etc.
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Nr.
crt.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Localitatea
Plopi
Poroschia I
Poroschia II
Sfintesti

Nr. total
monede
200
> 138
552
106

?

Siliştea

Sprâncenata I
Sprâncenata II
Suhaia I
Suhaia II
Târnava I
Târnava li
Zimnicea

116
18

?
200

?
?
?

Nr. monede
recuperate/cunoscute
12
32+4
552
93+13
33
110
18
10
8+5+2
20
148
11+10

Compoziţie

D
D;TH
D
D;TH
D
D
D
D
D; DY;TH
D;OP
D
DY;D

A= drahmă Apollonia; D =denar roman republican; DY =drahmă Dyrrhachium; MP
= tetradrahmă Macedonia Prima; OP= obiect de podoabă din argint; TH = tetradrahmă
Thasos.

. . . d'm t ezaure Ie de denar1 romani repu bi"1cam.
·
TbllIIIDta
a eu
a rea u1t1me1
emisiuni
Nr.
Localitatea
Magistrat monetar
Salvat
Anul
crt.
inte2ral
I.
Bălăneşti
M. Volteius, Crawford, 385 I 4. Roma.
78 a.Chr.
2.
Brânceni
c. Poblicius Malleolus, Crawford, 96 a.Chr.
335/3, Roma ?.
3.
Călin eşti
A. Plautius, Crawford, 431 /1. Roma.
54 a.Chr.
4.
Fântânele
P. Clodius M. f., Crawford, 494/23. 42 a.Chr.
Roma.
5.
Licuriciu
P. Aemilius Lepidus, Crawford 415, 62 a.Chr.
Roma.
6.
N. Bălcescu I
P. Sulpicius Galba, Crawford, 406. 69 a.Chr.
Roma.
7.
N. Bălcescu II P. Clodius, Crawford, 494/23. Roma.
42 a.Chr.
8.
Orbeasca de
D. Postumius Albinus, Crawford, 48 a.Chr.
450/la, Roma.
Sus
Peretu
M. Antonius, Crawford, 544. Monetărie 32-31
9.
mobilă.
a.Chr.
P. Satrienus, Crawford, 388, Roma.
10. Plopi
77 a.Chr.
11. Poroschia I
L. Farsuleius Mensor, Crawford, 75 a.Chr.
392/la. Roma.
M. Antonius, Octavian, Crawford, 528 I 39 a.Chr.
12. Poroschia II

•

•

•

3.
13.

Sfinţeşti

Manius
Roma.

Aquillius,

Crawford.
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N r.
rt.
4.

Localitatea

Magistrat monetar

55
Anul

Salvat
integral

Siliştea

L. Rutilius Flaccus, Crawford, 387. 77 a.Chr.
Roma.
.'i . Sprâncenata I
T. Carisius, Crawford, 464 I 5. Roma.
46 a.Chr.
6. Sprâncenata !I
Augustus; C. Antestius Vetus
16 a.Chr.
7. Suhaia li
Q. Caepio Brutus, Sydenham, Est, 1287. 42 a.Chr.
8.
Suhaia III
C. Naevius Balbus, Crawford. 382/ la. 79 a.Chr.
Roma.
9.
Târnava I
D. Postumius Albinus, Crawford, 450/1, 48 a.Chr.
Roma.
O. Târnava li
Mn. Cordius Rufus, Crawford. 463 /3. 46 a.Chr.
Roma.
L. Su Ila imp . Tterum, Crawford, 359 I 2.
83 a.Chr.
2 I . Zimnicea
+ tl.!7.aure de denari romani republicani recuperate/ cunoscute integral.

•
•

ube lul IV . Monedele romane imperiale (sec . I-începutul sec. lip. Chr.).
Nr. exemplare
Împărat
Localitatea
Tip monetar
Nr.
crt.
I
Traian
Conteşti
Sestertius
I.
I
Traian
Drăcşani
Denar
2.
Vespasian
Denar
1
Lăceni
3.
I
Vespasian
Denar
4.
Olteni
1
Domitian
Pietroşani
Denar
5.
Augustus
Sprâncenata
1
As
6.
Vespasian
1
Denar
7.
Tătărăşti i de Jos
Yespasian ; Domitian
Denar Dupondius
2
Zimnicea
8.
1
Traian
TOTAL
10

2

Denari romani republicani din tezaurul de la Plopi.
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O mixte
•un sg . Tip
afara lnformatll

/ . Tezaure-mod de depunere/ambalaj.

2.

Tezaure-compoziţie.

a fortuit
l!Jfortuit
•sondaje I sap.
Slsematice

•sondaje I sap .
Sisematice
Ofara Inform atil

3. Tezaure-Locul descoperirii.

@
o

4.

Oun tip
•doua tipuri
O trei tipuri
O denari s i ob de
podoaba

5. Num ărul de tipuri monetare
din tezaurele mixte.

O fara precizari

Tezaur e-condiţii

~~

~~

de descoperire.

G'J pana ln 1934
• 1935-1940

o 1941-1959
o 1960-1970
• 1971-1989
[] 1990· 2004
•far a inform atii

6. Tezaure - anul descoperirii.
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Fig. I. Tezaurul de denari romani republicani de la Plopi.
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.t f r f r .

...
•

6

Tezaure

alcătuite exclusiv din denari romani

republicani

Tezaure mixte
Descoperiri Izolate de denari romani republicani

Fig. 2.

THE HOARD OF THE ROMAN REPUBLICAN DENARII FROM PLOPI
(COMMUNE OF DRĂCŞENEI, TELEORMAN COUNTY)

Abstract
The authors present three Roman Republican denarii belonging to a private
collection, which belonged to the 200 coins hoard discovered in Plopi Village
(Teleorman County) in 1990. The three-presented pieces are from the years 121, 115
and 77 BC. In the second part of the article a statistic discussion is roade about the
Roman Republican denarii (22 hoards) discovered in the South-West of Wallachia.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

CONSIDERAŢII PRIVIND TEORIA „MONOPOLULUI"
REGAL DACIC

ŞI CIRCULAŢIA

METALELOR
ÎN DACIA PREROMANĂ

PREŢIOASE

DANIEL SPÂNU

0

„Mitologia funcţionează într-un registru de
contraste; singura manieră de a o atenua
este o istorie de nuanţe".
Lucian Boia 1

f n memoria lui Gheorghe Poenaru-Bordea

Cuprins
1. Originea şi conţinutul noţiunii de ,,monopol regal dacic".
2. Infonnaţia literară şi semnificaţia capturii tezaurului lui Decebal.
3. Evidenţa arheologică a descoperirilor de piese din metal preţios. 3.1. Incursiune în
preistoria metalurgiei de pe teritoriul actual al României. 3.2. Evidenţa pieselor de
orfevrărie în Dacia preromană. 3.2.1. Evidenţa descoperirilor cu piese de aur; 3.2.2.
Evidenţa descoperirilor de piese de argint; 3.2.3. Relevanţa socială a evidenţei
arheologice.
4. Evidenţa numismatică. 4.1. Afluxul monedelor de argint (drahme şi denari). 4.1.1.
Probleme ale cronologiei afluxului de drahme şi denari. 4.1.2. Afluxul denarului şi
expansiunea romană - o simplă coincidenţă? 4. l.3. Consecinţele afluxului de
monedă romană. O ipoteză mereu minimalizată, adesea uitată: reciclarea monedelor.
4.2. Moneda de aur. 4.2.1. Relevanţa reprezentării numismatice. 4.2.2. Relevanţa
monedelor Coson. 4.2.3. Monede de aur de provenienţă externă.
5. Zăcămintele din Munţii Apuseni şi exploatarea lor în Dacia. 5.1. Caracteristicile
zăcămintelor din Munţii Apuseni. 5.2. Evidenţa exploatărilor antice. 5.3. Problema
mâinii de lucru şi cea a prospecţiunilor. 5.4. Relevanţa analizelor metalografice în
stadiul actual al cercetării.
6. Concluzii.

'Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti.
'lloia L. 1997, 223.
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I. Originea

şi conţinutul noţiunii

de „monopol regal dacic"
Ipoteza exercitării unui monopol regal dacic asupra resurselor şi circuitului
metalelor preţioase a fost avansată în istoriografia arheologică românească dedicată
Daciei preromane în încercarea de a se explica o serie de particularităţi legate de
evidenţa obiectelor din metale preţioase de pe teritoriu actual al României la sfârşitul
epocii Latene (raritatea aurului, quasi-abundenţa argintului), în conformitate cu
informaţiile oferite de sursele literare în privinţa bogăţiilor capturate de romani după
înfrângerea lui Decebal. Potrivit lui Dorin Popescu, „dacă presupunem că minele, şi nu
numai minele, ci producţia auriferă din Dacia constituia un fel (s. n.) de monopol regal,
atunci găsim un fel de ipoteză care sii împace atât datele arheologice, cât şi informaţiile
istorice" 2 •
În 1929, Vasile Christescu dezbătea documentele epigrafice care atestau
exercitarea proprietăţii imperiale asupra minelor de aur din Dacia romană şi sugera că,
prin analogie, în perioada pretraianică ele ar fi aparţinut suveranilor daci: ,,probabil
(s.n.) că sub regii daci, minele de aur erau proprietatea acestora" 3 . Tema demersului lui
Christescu (viaţa economică a Daciei romane) nu îi permitea să aprofundeze această
sugestie, care avea însă sii fie receptată ulterior în mod oarecum diferenţiat de către
Constantin Daicoviciu şi de către Dorin Popescu. Dacă cel din urmă avea să reţină
probabilitatea ipotezei pe care o îmbrăţişa4 şi pe care avea chiar să o dezvolte,
Daicoviciu afirma sentenţios, în 1941, „dreptul exploatării aurului aparţinea, desigur (s.
n.), regelui"5 •
Etichetarea ipoteticei proprietăţi a regilor daci asupra minelor de aur ca
„monopol" aparţine însă lui Dorin Popescu. Potrivit acestuia, „un fel de" monopol
regal dacic s-ar fi putut exercita nu numai asupra minelor, ci şi asupra proceselor de
producţie (minerit) şi prelucrare (orfevrărie, monetărie) a tuturor metalelor preţioase,
deci asupra întregului circuit al metalelor preţioase din Dacia6 . Dorin Popescu mai
adaugă şi că „după atare ipoteză, aurul intra integral (s .n.) în tezaurul regesc (... ), el
fiind ( ... ) retras din circulaţie şi formând un fel de tezaur, cum ar fi în zilele noastre
aurul băncilor de stat" 7 . Trebuie remarcat faptul că Dorin Popescu utiliza termenul de
1
Popescu D. 1956, 246. Patruzeci de ani mai târziu, Rustoiu A. 1996a, 38 aratâ cA „acest <monopol> poate
pune în concordanţA situaţia arheologi cil şi cea consemnat! de izvoarele literare privind prade de rl!zbo i lueta
de romani din Dacia". În n. 87, Rustoiu face trimitere la contribulie lui Medeleţ F. 1993, dar afirmaţia sa nu
este decât o parafrazare a fonnulllrii mai vechie lui Dorin Popescu. În acelaşi sens şi Glodariu I. 2001, 772:
„tocmai raritatea extrem! a bijuteriilor de aur a dus la emiterea ipotezei potrivit cllreia ar fi existat un
monopol regal asupra exploatarilor aurifere".
l Christescu V. 1929, 23. Trebuie remarcat faptul el prin eceastli formulare, autorul nu fl!cea nici u11 fel de
precizare sau distincţie calitativ! de conţinut între proprietatea imperial! şi presupusa proprietate regala
dacicii. Afinnaţia lui Christescu nu este dec4t o sugestie plauzibila..
•Popescu D. 1951, 36: „fireşte, şi aceasta (ideea monopolului - n. n.) nu este decât o ipotezd (s. n.) şi
explicalia problemei ar putea fi cu totul alta"; 1956, 246: ,,se poate presupune că (s. n.) înainte de Cllcerire,
ele (minele - n. n.) formau proprietatea regelui dac''.
'DRicoviciu C. 1941,213.
'' Popescu D. 1951, 36: „nu ar fi exclus ca monopolul aplicat exploat.Arii seu prelucrllrii aurului sll se fi extins
şi asupra argintului"; V. şi pasajul citat mei sus în text. Trebuie subliniat faptul ca prin aplicarea termenului
de „monopol", care nu fusese utilizat de Vasile Christescu pentru desemnarea proprietaţii imperiale asupra
minelor din Dacia, Dorin Popescu presupunea o formll de proprietate, daci. nu "superioarll", cel puţin diferita
de cea roman!.
7
Popescu D. 1956, 246.
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„monopol" nu în sensul său figurat de privilegiu, ci mai degrabă în sensul economic
modem (capitalist) al tennenului, şi anume acela de regim care urmăreşte controlarea
unui segment al pieţii prin impunerea unei anumite întreprinderi în detrimentu/ liberei
concurenţe.

încă

din anii '50, dar şi în deceniile care au unnat, fonnula şi implicit
de „monopol" regal dacic au fost reproduse de către majoritatea
cercetătorilor8 • Totuşi, numeroasele descoperiri de tezaure de podoabe şi recipiente de
argint dacice, realizate nu numai în Transilvania, ci şi în Crişana, Muntenia sau Oltenia,
pllreau să infinne prin pregnanta lor difuziune chorologică ideea centralizării acestui
metal în ansamblurile rezidenţiale din Munţii Orăştici. Promotor al noţiunii
monopolului regal, Hadrian Daicoviciu nu putea trece cu vederea o astfel de
conjunctură şi sugera în 1972 că numai aurul ar fi constituit obiectul acestui monopol,
„supuşii trebuind să se mulţumească cu frumuseţea mai puţin strălucitoare a
nrgintului" 9 • Între mărturia izvorului literar şi contrastanta evidenţă arheologică s-a
lontat un compromis: teoria monopolului regal a fost aplicată numai în cazul aurului,
renunţându-se la argint, la care avea acces oricine. Cu această „corecţie", teoria
monopolului regal se coagulase. Semnificativ este însă faptul că până în prezent,
această ipoteză nu a fost argumentată astfel încât să capete consistenţa unei teze 10 , dar
nici nu a fost supusă unei critici sistematice. Treptat, ea s-a insinuat în istoriografia
românească dedicată Daciei preromane şi a fost asumată ca un „câştig" al ştiinţei
istorice.
Scenariul „monopolului" regal constă dintr-un lanţ de ipoteze devenite (sau
<.:are riscă să devină) cu timpul paradigme şi care la rândul lor nu au fost de cele mai
llJUite ori supuse dezbaterii critice. Cea dintâi verigă a acestui lanţ o constituie
presupunerea unei producţii locale quasi-pennanente (sau cel puţin îndelungate) de
metale preţioase realizată temeinic de către elementul autohton în regiunile metalifere
nle Daciei preromane (în Munţii Apuseni) 11 • Pârvan oferă tranşant două alternative:
„aurul lui Decebal e sau pre-Latene, sau pseudo-dacic" 12 .
conţinutul noţiunii

'l'rcda C. 1956, 272; Daicoviciu C. 1960, 277; Vulpe R. 1960f, 247; Chirii!!. E„ Chidioşan N. 1965, 117;
l'rcda C. 1973; Bejan A. 1974; Crişan I. H. 1977, 433; Daicoviciu H. 1972, 181; Daicoviciu H. 1980, 431;
I iostar N„ Lica V. 1984, 149-150; Moscalu E. 1989, 201-218; Medele! F. 1993, 12; Medelef F. 1994, 197 ş.
li

" Daicoviciu H. 1972, 181. Ideea 11 fost dezvoltata recent de Glodariu I. 2001, 773, care propune o
1ktcrminare a ierarhiei sociale dacice pe baza diferenfierii calitative a metalelor preţioase: „aurul pare sll fi
lost rezervat decât <casei regale>, argintul aristocratici şi sacerdotilor, iar bronzul şi fierul păturilor
Inferioare". Aceastii concepfie l-a determinat pe Rustoiu A. 1996a, 129 şi 1997, 86 sll i~rpreteze ponderea
1cstrAnsa a pieselor de argint databile în secolul I p. Chr. (în raport cu mai numeroasele podoabe databile în
~!"~olul precedent) ca un „proces de <democratizare> a modei". Şi pentru Glodariu I. 200 I, 772, recursul la
111 l!int „poate fi pus pe seama <gustului> epocii ... Din aceastll. suita de observaţii şi interpretari, trebuie
1ci muta posibilitatea ca reprezentarea simbolicii. prin piese de argint a poziţiei unui grup dominant sa nu
constituie o practicii permanentă (transistorica). Explicarea motivelor care au determinat recurgerea la asllel
1lc practici prin notiuni ca „modll." sau „gust" riscă însll sll. proiecteze în derizoriu fenomene al căror conţinut
este probabil mult mai complex.
1" O tentativa o datoram totuşi lui Moscalu E. 1989 (v. Infra, n. 22).
01 Curcopino J. 1924, 32: „Ies rois deces, heritiers des mineurs (sic!) agathyrses dont on parle Herodote „.".
l'rcbuie precizat ci!. Herodot IV. 104 îi prezintă pe agathyrsii ca purtatori de podoabele, nu ca mineri; ideea
1dcntificllrii dacilor cu agathyrsii fusese avansată cu mult înaintea lui Carcopino de către B. G. Niebuhr (v.
Vulpe R. 1976, 17-18). Daicoviciu C. 1941, 213, n. I: „aurul getodac riispândit în lumea egeicl şi în Egiptul
/>rimelor dinastii (s.n.) e iari!şi semn al activitaţii miniere intense „."; Mllrghitan L. 1994, 24: „e de crezut ca
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De asemenea, se consideră că nwnai o astfel de producţie îndelungată ar putea
explica „fabuloasele" 13 , dar ipoteticele bogăţii ale lui Decebal menţionate de călugărul
bizantin loannes Lydus, De Magistribus II. 28 (apud Criton) 14 , iar alte posibile surse
sau modalităţi de procurare a metalelor preţioase se excludu. Cu alte cuvinte este
postulată o interdependenţă axiomatică între producţia locală de obiecte finite (piese de
orfevrărie, monedă) şi exploatarea .zăcămintelor de metale preţioase din Carpaţi.
Regalitatea dacică ar fi centralizat cu conştiinciozitate metalul preţios, dacă nu
din timpuri quasi-imemoriale 16, cel puţin de-a lungul întregii perioade BurebistaDecebal, iar romanilor nu le-a mai rămas decât să jefuiască tezaurul ascuns în albia
râului Sargetia 17 • Potrivit aceleiaşi logici simple (dacii au acumulat, romanii au
capturat), administraţia lui Traian ar fi identificat ~ efort .zăcămintele de metale
preţioase tocmai pentru că minele ar fi fost deja deschise de daci; cuceritorilor nu le-ar
mai fi rămas decât să continue, să dezvolte şi să intensifice o exploatare deja
multiseculară

18

.

Trebuie remarcat faptul cli teoria monopolului regal quasi-absolut asupra
metalelor preţioase, exercitat la scara întregii Dacii, se îngemlineazli în mod indisolubil
cu postularea existenţei unui stat dacic puternic centralizat 19 care, în ciuda zgârceniei
vreme de mal multe sute de ani (s. n.), în care autoritatea politico-militara locala a detinut în mâinile sale
dreptul de 11 exploata aurul, s-au adunat impresionante (s. n.) cantitati de metal prctios„."; Rustoiu A. J996a,
37: „exploatarea aurului constituie o certitudine". laroslavschi E. 1997, 110, n. 6: „aurul dacic este cunoscut
anticilor de la Herodot încoace" (afirmatie inspirat! probabil de contributia lui Carcopino mai sus citata).
12
Pârvan V. 1926, 597.
11
Inter a/li, Mllrghitan L. 1994, 94: "un asemenea tezaur nu poseda nici extrem de întinsul Imperiu roman".
ii De exemplu, Daicoviciu H. 1972, 181: „s-ar putea crede cil dacii n-au exploatat nisipul aurifer al unor râuri
(... )şi nici z!lcllmintele aurifere din Muntii Apuseni, dar lpoieza e clardesminţllif de datele Izvoarelor /ilerare
(s. n.)". Iaroslavschi E. 1997, 86: „Chiar şi ftrlf a avea prea numeroase descoperiri arheologice (s. n.),
uriaşul tezaur capturat de romani plcdeazll pentru o cxploatBTc-prelucrarc de proporţii a metalelor nobile".
u Popescu D. 1956, 245 respinge opiniile lui Pârvan în privinta posibilitatii dobândirii de elitre daci prin jaf,
mercenariat sau stipendii a unor cantitati de metale pretioase. Marghitan L. 1994, 32 considera ca tezaurele
de piese de orfevrllrie dacice „ilustreazll bogllţia resurselor naturale de metal preţios exploatate de regalitatea
Daciei" şi adaug! ca volumul descoperirilor ar reprezenta „circa unul sau doua procente din numarul de
tezaure ce existasera în Dacia".
16
Carcopino J. 1924, 32 sugera o legatura succesorala între regii daci şi ipoteticii mineri agathyrsi; Popescu
D. 1956, 246 insinua o posibila legaturll. intre boglltiile lui Dromichaites şi cele ale lui Decebal; PArvan V.
1926, 595: „Dacii strAnsesera încll de pc vremea lui Burebista uriaşe (s. n.) cantitllti de metal pretios (... ),ei
de asemenea adunasera mari cantitllli de aur şi argint atit ln monete cât mai ales ln podoabe, începând inc!
din sec. V a. Chr. („.), dar mai cu scama ln sec. li şi 1 a. Chr.". Daicoviciu H. 1972, 182: „Nu este e"clus ca şi
înainte de Burebista sa fi existat un monopol al stifpânu/ui (s.n.) regiunii aurifere". Moscalu E. 1989, 211
identifica în rcprrientarile prlzii romane de pc Columna piese de orfevrllrie de factura clasicii şi consideri! cil
tezaurul regal dacic fusese acumulat inel! din timpul lui Darius. Mcdele1 F. 1993, 12 (= Medeleţ F. 1994, 196)
explici! absenta pieselor de port şi podoaba din metal preţios din descoperiri databile în secolele 111-11 a. Chr.
invocftnd exercitarea aceluiaşi ipotetic monopol regal. În lipsa unor surse literare explicite, incercl!rile
speculative de a stabili genealogia unei dinastii a regilor daci nu au pllrllsit sfera ipotezelor (Strobel K. 1996,
87-88, n. 93).
17
De exemplu, Rusu M. 1972, 31 şi laroslavschi E. 1997, 13 cllruia i „se pare evident cil s-a pulul trece la o
atare exploatare deoarece locul zllclmântului era cunoscut de localnici. Minele sau exploat.arile de suprafaţl!
erau în uz, romanilor nemairevenindu-lc sarcina( ... ) de evaluare a z!lcllmintelor".
1
• Ideea a fost sugerata tnca din secolul al XIX-iea de c!ltre Gooss C. 1874, 158.
19
Nu trebuie sa uitam faptul ca ideea statului dac centralizat şi independet a beneficiat de o substantialli
susţinere politica în anii '70 şi '80 şi a fost instrumentata de ideologii sistemului totalitar romincsc în
interesul autolegitimllrii sale. În acest sens: Boia L. 1997, 76 şi urm. Se poate pune întrebarea dacii nu cumva
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surselor literare, ar fi existat poate încă dinaintea spectaculoasei domnii a lui
Burebista20 • Potrivit lui Hadrian Daicoviciu, „nici ipoteza că romanii ar fi strâns cu
grijă absolut tot aurul din Dacia nu rezistă'', în schimb, regii daci ar fi putut să o facă,
suu cel puţin, aceasta este „presupunerea cea mai plauzibilă" 21 • Astfel, suntem
îndemnaţi să ne imaginăm că regatul dacic ar fi beneficiat de o birocraţie bine
organizată şi de un aparat coercitiv, capabil să-i controleze pe producători, pe meşterii
nrtizani, pe membrii elitelor sacerdotale şi militare sau pe orice altă persoană
purticulară care şi-ar fi căutat norocul în cadrilaterul din Munţii Metaliferi 22 • Un astfel
de control asupra aristocraţiei patriciene nu îl putuse realiza nici măcar Republica
23
1umană cu aproximativ un secol înaintea constituirii efemerului regat al lui Burebista •
<'hiar şi în epoca Principatului, când autoritatea imperială a iniţiat o serie de măsuri de
rcntralizare a domeniilor miniere, proprietatea particulară asupra unor exploatări a
rontinuat să se menţină nestingherită24 •
Recent, Ioan Glodariu a revenit asupra noţiunii de „monopol" regal dacic şi i-a
subliniat pe bună dreptate limitele, atenţionându-şi cititorii că „pentru demonstrarea
acestei ipoteze trebuie căutată o explicaţie cu un suport mai consistent" 25 • Dacă

111sllşi formula „epoca de aur" atât de mediatizată în propaganda anilor '70 şi '80 nu şi-ar putea afla originea
lr1lr·o frazll antebelicii a lui Daicoviciu C. 1941, 213, n. 1: „Bogllţia în aur a Daciei e cunoscutll nu numai din
11vuarcle literare dar şi prin mulţimea obiectelor de aur şi de argint descoperile în aceste regiuni, încât s-ar
p111ca vorbi despre o adevărată <epocii de aur> geto-dacă". Lăsând la o parte implicaţiile politice, trebuie
1r111arcat faptul cll, fhrD sll acorde atenJie evidenţei arheologice care, încll de pe atunci, indica raritatea aurului
11111 Dacia (evocata de altfel de PArvan V. 1926, 558 sau Nestor I. 1933, 168), Daicoviciu se lansa în afinna\ii
vn1ht tendenţioase.
'" in acest sens este semnificativii insistenţa cu care Daicoviciu C. 1955, 50-51 şi 1969, Glodariu I. 1970,
I >111coviciu H. 1972, 27, n. 79, Vulpe A. 1998 pledeazll pentru distincţia intre Rubobostes şi Burebista
p1opusa anterior de C. G. Brandis, în pofida unei posibile metateze (subliniate de Iliescu V. 1968 şi Strobel
li. 1996, 77-78) în prologul lui Iustin la Trogus Pompeius, Hist. Phil. XXXIl. Intenţia de a data cât mai
11111puriu acea incrementa Dacorum este elocventă în cazul lui Daicoviciu C. 1955, 51, n. l: „n-ar fi exclus ca
nrcsl Rubobostes sa fie cel care înlllturll dominaţia scitică (s. n.) asupra dacilor din valea Mureşului". De
'"cmenea, sugestiv este şi entuziasmul cu care a fost avansata teoria despre un fictiv tata al lui Burebista pe
hH1R unei interpretllri tendenţioase a inscripţiei în cinstea lui Acornion: Inter a/ii, Daicoviciu C. 1955, 51;
Vulpe R. 1960g, 557; Crişan I. H. 1977, 85-102 (mai ales p. 96, n. 320-326, cu literatura mai veche). AIJi
nulori au imaginat organizarea statului lui Burebista dupa exemplul monarhiilor elenistice: Suceveanu A.
1'17K, 111-113, GostarN„ Lica V. 1984, 29, Suceveanu A. 1998, 245 (pt. nuant11ri v. Strobel K. 1996, 87).
" Daicoviciu H. 1972, 181.
'' Daca aceste rânduri ar putea sa para tendenţioase, afirmaţiile lui Moscalu E. 1989, 209 vor spulbera o astfel
tle impresie: „şi la Sarmizegetusa trebuie să fi existat un grup de funcţionari special insllrcinaţi cu
nJministrarea sa (a tezaurului regal - n.n.). Din tezaurul regal se întreţinea armata, se finanţau campaniile
11111Jtare, construcţia cetaţilor, se plllteau judecatorii, funcţionarii însărcinaţi cu strângerea impozitelor şi
)rnl11rizarea cadrelor militare, meşteşugari, preoţi în Grecia şi Egipt...". Dacii denumirea de monopol ii fusese
p1obabil inspirată lui Dorin Popescu de realitllţile economice antebelice, se poate bilnui ca în viziunea lui
Moscalu administra1ia statului dec se asemilna regimului în care el însuşi se formase şi traise.
"Crewford M. 1997, 76. Statul roman a încercat în repetate rânduri sD limiteze prin lege cheltuielile cerute
de modul de viaţll privat şi sa impunll diminuarea etallrii bogllţiilor şi a concurenţei în acapararea prestigiului
~11crnl (Lex Oppia din 21 S, anulata în 195 a. Chr„ o mllsurll contracaralll însll prin Lex Orchia din 181; tot în
nccst sens: Lex Fannia şi un decret al Senatului în 161; Lex Didia în 143; Lex Licinia în 1421141 a. Chr.).
Acest efort legislativ a fost explicat de Michael Crawford, prin efortul statului roman de a menţine coeziunea
de grup a aristocraţiei patriciene într-o epocll marcatll de conflicte externe şi prefaceri interne ale Republicii
111mene.
"Wollmann V. 1996, 29.
"I ilndariu L 2001 772
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frecvenţa sporită a pieselor de argint ar putea fi explicată printr-o preferinţă incidentală
tocmai pentru acest metal preţios, pentru raritatea pieselor de aur nu se mai oferit însă
justificări. Singurul argument invocat de Glodariu împotriva teoriei monopolului regal
nu este de fapt un argument(!): „în sprijinul existenţei unui atare monopol s-a invocat
împrejurarea că după cucerirea Daciei ele (minele - n. n.) au trecut în patrimoniul
imperial, dar aceasta a fost practica obişnuită în toate ţinuturile cucerite de Roma şi ca
urmare Dacia nu putea să constituie o excepţie" 26 • Miezul problemei nu îl constituie
„practica obişnuită" de luare în proprietate a minelor de către principe, ci valabilitatea
analogiei sugerate în 1929 de Christescu şi realitatea pretraianică din Dacia: existenţa
sau nu a unor exploatllri miniere de metal preţios şi statutul acestora în raport cu
autoritatea suveranului local. Opiniile lui Glodariu marchează totuşi o distanţare netă
faţă de tradiţia istoriografică veche de 50 de ani a „monopolului" regal şi reprezintă o
încercare de revizuire a modului de percepere şi interpretare a evidenţei arheologice.
După cum afirmă Aurel Rustoiu, „astăzi nu mai putem să ne reprezentăm
mecanismul de funcţionare al acestui monopol şi nici modul de repartizare a metalelor
preţioase" 27 • Nu intenţionez în cele de faţă să neg posibilele privilegii pe care şi le-ar fi
exercitat suveranii din Dacia preromană în controlarea circuitului metalelor preţioase.
În asentiment cu Ioan Glodariu, mai sus citat, consider însă că teoria monopolului regal
nu este în măsură să armonizeze în mod satisfăcător infonnaţia literară (infra, § 2)
evidenţa arheologică (infra, § 3), numismatică (infra, § 4) şi informaţiile legate de
conţinutul zăcămintelor metalifere locale (infra, § 5). După cum voi arăta în concluziile
contribuţiei de faţă, evaluarea tuturor acestor aspecte ar putea pennite conturarea unei
imagini mai nuanţate asupra circulaţiei metalelor preţioase în Dacia preromană, chiar şi
fără recursul la teoria ipoteticului monopol regal dacic.

2.

Informaţia literară şi semnificaţia

capturii tezaurului lui Decebal

În istoriografia românească de până acum, deşi veridicitatea surselor literare
referitoare la cantităţile prăZii romane a fost supusă unor analize şi unor interpretări
critice, posibilitatea ca informaţiile oferite de Cassius Dio, Ioannes Lydus şi imaginile
de pe Columnă să reflecte topoi specifici literaturii antice şi intereselor propagandistice
ale politicii romane a fost prea puţin speculată28 • De altfel, sursele literare - trebuie să
recunoaştem - nu oferă indicii concrete în privinţa existenţei unor exploatări miniere de
metal preţios anterioare cuceririi traianice şi nici în privinţa unor posibile privilegii
regale sau a regimului de proprietate din Dacia preromană. În schimb, Cassius Dio
LXVII. 7. 4 şi Plinius Secundus, Panegyricus 12. 2 ne informează despre stipendiile
masive primite de Decebal de la Domitian, o conjunctură care ar putea oferi mai
zr, Glodariu I. 2001, 772.
Rustoiu A. 1996c, 78.
28
Majoritatea autorilor rom4ni fac referire la consideraţiile lui Carcopino J. 1924, 28-34 asupra volumului
prăzii romane din Dacia. Se poate pune întrebarea daci afirmatiile lui loannes Lydus, De mag/str/bus li. 28
nu ar trebui însa percepute cu tot atâtea rezerve ca şi calculele moderne asupra potenţialului unor exploat&ri
miniere antice: „calculele întreprinse trebuie considerate cu totul orientative şi lipsite de vreo posibilitate de
control riguros", arata Wollmann V. 1996, 126. !n istoriografia occidentala s-a atras adesea aten\ia in
ultimele decenii asupra riscurilor aplicllrii ad literam de elitre cercetarea arheologica a surselor literare. Inter
a/ii, Wells P. S. 1998, 271: „the ancient writers ce.n be useful sources of infonnation if used with criticai care.
The point is that we cannot simply take their statements as face value. „ ".
27
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degrabă o sugestie în privinţa modului în care vor fi fost acumulate „fabuloasele"
1.:omori regale dacice.
Potrivit surselor scrise, prada luată de Traian ar fi constat nu numai în aur ci şi
din argint (Cassius Dio LXVIII. 4), iar potrivit lui loannes Lydus, De Magistribus II.
28 (apud Criton), cantitatea argintului ar fi reprezentat chiar dublul celei de aur. Prin
unnare, dacă tezaurul capturat de romani ar reprezenta obiectul unui monopol regal
exercitat timp mai mult sau mai puţin îndelungat, conţinutul lui nu ar indica o
„segregare" a celor două metale preţioase, aşa cum propun susţinătorii ideii
„monopolului" corectarea acestei teorii, confruntaţi cu evidenţa arheologică a rarităţii
uurului şi a frecvenţei sporite a descoperirilor cu piese de argint (v. infra§ 3).
Se poate presupune că cel din urmă rege dac şi grupul dominant din jurul său
au deţinut o sumă de însemne şi embleme ale autorităţii, puterii şi rangului, al căror
29
mesaj simbolic era recunoscut şi acceptat în comunitatea etno-politică dacică •
Spectaculozitatea prăzii dobândite de romani, sugerată de Lydus prin cifre a căror
exagerare este quasi-unanim recunoscută30 , ar trebui poate percepută nu atât cantitativ,
ci mai degrabă calitativ-simbolic. În acest sens sunt relevante tocmai sursele
independente de versiunea lui loannes Lydus apud Criton31 , privind soarta capturii
realizate de romani. Veselă de lux şi veşminte din tezaurul capturat ar fi fost dedicate
de Traian la altarul lui Zeus Casios de lângă Antiohia (Anthologia Palatina VI 332;
Suidas, Lexicon, s.v. Kasion oros), iar punerea în operă a unor grupuri statuare ecvestre
a fost plătită din sumele rezultate prin vinderea la licitaţie a prăzii (Aulus Gellius,
Noctes Atticae XIII. 25. l şi 28). Licitarea suşerează că această pradă nu consta din
2
monedă ci, probabil, tot din obiecte de preţ' • Din această perspectivă s-ar putea
rnnsidera că prin trădarea lui Bfcilis, Traian a dobândit nu atât „bogăţii" nemăsurate, ci
mai degrabă simbolurile de identitate ale grupului etno-politic advers. De asemenea,
putem bănui că menţionarea de către Cassius Dio LXVIII. 14 a episodului capturii
tezaurului în finalul episodului dedicat războaielor purtate de Traian la nord de Dunăre
avea menirea de a dubla semnificaţia sinuciderii lui Decebal, subliniind astfel
1.:aracterul definitiv al înfrângerii dacilor.

Existenţa unei sume de valori mobile care sa cuprinda însemnele de prestigiu şi „rezerva" de bunuri
simbolice ale grupului dominant dintr-o comunitate şi care este în acelaşi timp depozitarul reperelor de
1Llcn1itate şi traditie este atestatll în diferite conjuncturi pre- şi protoistorice. Ma voi mArgini sll amintesc un
~111gur exemplu care este mult mai. apropiat de ceea ce putea sll fi fost regatul lui Decebal şi anume regatul
11cpidic - o formatiune politici aflatll la granita Imperiului. Potrivit lui Paulus Diaconus, Hisloria
/,ongobardorum, I. 24, în urma înfrângerii de elitre avari a gepizilor, nepotul regelui Kunimund, lmpreunll cu
episcopul şi tezaurul regelui s-au retras în Imperiul Bizantin (Schmidt L. 1969, 542). Cu alte cuvinte, astfel se
'ltlvau reperele de identitate şi de autoritate al regatului gepidic: autoritatea politico-militara, cea religioasll şi
suma de „instrumente" ale afirmllrii acestor autoritllţi, embleme şi bunuri simbolice (Harhoiu R. 1992, 429).
"'Syme R. 1930, 55-56; Russu I. I. 1966, 98 ş. a.
11
Posibilele erori de transcriere a cifrelor fumizate de loannes Lydus au fost relevate de Carcopino J. 1924,
.14 şi urm. În ultimii instantll, trebuie sa recunoaştem că în absenţa scrierilor pierdute ale lui Criton, nu vom fi
poate niciodatll în ma.sura sll discernem acuratetea cu care a reprodus clllugllrul lidian, aproape cinci sute de
Rni mai târziu (!), informaţiile medicului lui Traian. Atrag însa atenţia numai asupra faptului cil potrivit
fragmentului pa.strat, Decebal este regele geţilor din Scilia! Dacii identificarea sau confundarea dacilor cu
gcTii nu ar pllrea prea surprinzlltoare (aşa cum se întâmpla la lordanes), confundarea denumirii teritoriului
cucerit de Traian ar fi trebuit sll trezeascll vii suspiciuni.
11
În acest sens v. şi consideraţiile lui Russu I. I. 1966, 100-102.
1
''
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3. Evidenţa arheologici a descoperirilor de piese din metal preţios
3.1. Incursiune în preistoria metalurgiei de pe teritoriul actual al României
Cu toate că în rocile terestre argintul este de 20 de ori mai frecvent decât
aurul, majoritatea pieselor de orfevrărie din epoca neolitică, din epoca bronzului sau a
primei epoci a fierului, descoperite pe teritoriul actual al României sunt realizate din
aur 33 • După cum a relevat Axel Hartmann pe baza analizelor spectrale, numeroase
obiecte de la sflirşitul epocii bronzului şi începutul Hallstatt-ului, descoperite în
regiunea Dunării Mijlocii prezintă o structură similară zăcămintelor din „cadrilaterul de
aur" al Transilvaniei. Conjunctura potrivit căreia, la mijlocul perioadei hallstattiene,
produsele de orfevrărie din bazinul mijlociu al Dunării prezintă o compoziţie chimică
diferită de cea a „aurului" transilvănean, dar similară cu cea a zăcămintelor din Bosnia,
sugerează că filonul (sau filoanele) exploatate anterior în Munţii Apuseni se epuizaseră
34
şi fuseseră abandonate • Concluziile unor astfel de analize sugerează că mitul
istoriografic al „fabulqaselor" şi quasi-trans-istoricelor bogăţii ale Daciei ar trebui mai
degrabă reconsiderat, sau cel puţin privit cu suspiciune. Zăcămintele de metal preţios
nu au fost niciodată inepuizabile, decât poate numai în imaginaţia oamenilor. După
epuizarea unui filon putea trece încă mult timp până la identificarea altuia nou 35 •
Piesele de argint sunt extrem de rare în întreaga regiune cuprinzând teritoriile
intracarpatice, dar şi bazinul inferior al Dunării, chiar şi în epoci care au cunoscut o
înflorire fară precedent a metalurgiei aurului 36, ilustrată de inventarele depozitelor şi
37
tezaurelor din perioada târzie a bronzului şi din Hallstattul timpuriu • Din eneolitic
datează o statuetă de argint descoperită la Truşeşti, jud. Botoşani (atribuita culturii
Cucuteni), începutului epocii bronzului îi aparţin câteva inele de buclă din acelaşi metal
provenind din inventare funerare din sudul României3 8, iar de la sfârşitul epocii mijlocii
a bronzului datează cele cinci topoare de argint din tezaurul de la Perşinari3 9 • Raritatea
podoabelor preistorice de argint de pe teritoriul României sugerează că acest metal a
fost vreme îndelungată o materie primă de import, iar tehnologiile de prelucrare a
i.i Desigur, nu trebuie pierdut din vedere ca în discursul arheologic distincţia intre „aur" şi „argint" este mai
degraba clasificatorie şi adesea superficiala sub aspectul structurii chimice 11 obiectelor. Piesele de orfevrarie
sau monedele pre- şi protoistorice nu 11u fost realizate din aur sau argint pur ci, din aliaje în compoziţia carora
se regasesc proporţii preponderente ale unuia sau celuilalt dintre cele doull metalele pre~ioase. Aceste
proporţii au determinat aparenta ,,galbena" a pieselor considerate „de aur" şi stralucirea sau culoarea brunneagrll. 11 hidroxidului pieselor considerate „de argint". ln acest sens: Boitei A. 1962, 31; Stambolov T. 1976,
114.
14
Hartmann A. 1968, 19-27 (mai ales p. 26). Mai recent, Makkay J. I 995a, 65-76.
H Informaţii despre epuizarea zilcl1minlelor din Attica: Strabo 9. 1. 23. În privinta minelor de aur, Forbes R.
J. 1971, 167 arata cil „there were of course many gold mines and places in Thrace, Macedonia and Greece,
but they were exhausted soon after their tapping began in the Bronze Age, though a few remaind to be
exploiled in historical times up to the Roman conquest".
1
'• Asupra raritliţii descoperirilor de piese de argint din epoca bronzului de pe teritoriul României: Nestor I
1960, 119-120. Remarci asemrtnatoare la scara întregii. Europe (neolitic - epoca bronzului) la Forbes R. J.
1971, 198, 200.
1
' Rusu M. 1972, 30-31, n. 2.
3
" O cartare recent& a celor câteva descoperiri cu piese de argint şi de aur (inele de bucii şi perle) de la
începutul epocii bronzului din regiunea „carpato-dunllreana" a fost oferita de Motzoi-Chicideanu I., Olteanu
G. 2000, 28-29, fig. 11 şi listele 2a şi 2b.
1
• Zaharia E., Perşinari, în EAIVR III, 301. Semnificativ este şi faptul cA potrivit Eugeniei Zaharia, cele doua
tezaure de la Perşinari ilustreazll un posibil contact cu Grecia miceniana, astfel ca se poate pune întrebarea
daca topoarele sau cel puţin materia primll folosită nu a fost importată.
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minereelor argintifere par să fi rămas timp îndelungat necunoscute. Prin unnare, cel
putin în regiunile noastre, cele două metalurgii, cea a aurului şi cea a argintului par să fi
evoluat în mod cu totul independent40 .
Abia în secolele IV-III a. Chr. folosirea argintului (adesea însoţit şi de aur)
cunoaşte o intensificare deosebită ilustrată de fastuoasele inventarele ale mormintelor
princiare şi al tezaurelor nord-tracice41 • Apariţia acestor manifestări fastuoase şi poate
mai ales a resurselor şi meşteşugurilor care stau la originea lor, ar putea fi însă
explicată în contextul în care regalitatea macedoneană se impusese în plan politic în
întreaga Peninsulă Balcanică şi exercitase o influenţă crescândă asupra elitelor lumii
tracice. Regii macedoneni, proprietari ai minelor de argint de la Kassandra sau
l'angaion par să fi pus în circulaţie cantităţi semnificative de materia primă care a stat
la baza producerii podoabelor şi recipientelor de lux ale suveranilor traci 42 •
Cu toate acestea, descoperirile de piese de argint continuă să fie rare tocmai în
acele regiuni în care este atestată prezenţa unor zăcăminte bogate în metale pretioase
din interiorul arcului carpatic. Manifestările de excepţie ale toreuticii în argint din
secolele IV-III a. Chr. sunt atestate mai ales la sud de Dunăre, iar descoperirile de la
nord de fluviu nu ilustrează decât manifestările periferice ale unei orfevrării considerată
de către Petre Alexandrescu, pe bună dreptate, ca „nord-tracică" 43 • Dacă majoritatea
descoperirilor cu piese de orfevrărie nord-tracică se concentrează pe versanţii Munţilor
Ualcani, descoperirile de la nord de Dunăre se regăsesc numai în Muntenia şi Oltenia
(Peretu, Poroina, Craiova ş. a.), numai izolat în Moldova (Cucuteni-Băiceni), nu însă şi
ln Transilvania, unde în această perioadă se regăseşte o artă celtică a bronzului şi
emailului.
În perioada Latene-ului mijlociu, apariţia unei monetării locale, puternic
influentată la rândul ei de modelele macedonene, ilustrează recursul mai frecvent la
11rgint ca materie primă şi în regiunile intracarpatice44 , dar semnificativ este faptul că,
de-a lungul secolelor III-II a. Chr., titlul monedelor barbare scade treptat45 , ilustrând un
fonomen interpretat ca expresie a unei crize tot mai pronunţate a argintului46 . Trebuie
"' DupA cum aratA Forbes R. J. 1971, 197-205, metalurgia argintului a fost legata în antichitate de cea a
plumbului (în acest sens, Plinius Nat.Hist 33. 31. 95) care nu a cunoscut o întrebuinţare largA pâna în epoca
1umanA, decât în magie şi arhitectură. Procedeele quasi-industriale care presupuneau separarea argintului de
1111lenA (exemplul cel mai celebru fiind oferit de instalaţiile descoperite la Laurion) pledeaza de asemenea
11cn1ru o adoptare tAizie a metalurigiei argintului în regiunile interioare ale Europei. De asemenea, argintul
1111liv nu se regaseşte în naturii decilt în cazuri extrem de rare, şi este absent în depozitele aluvionare ale
1Auri lor, spre deosebire de aur.
11
Alexandrescu P. 1983, 45-46, fig. I.
"Forbes R. J. 1971, 228.
11
Alexandrescu P. I 974a.
"Potrivit lui Gramatopol M. 1997, 50-52 şi 62, materia primA a monetăriei barbare locale provenea tot din
Macedonia, sub formă de lingouri în schimbul carora s-ar fi livrat sare.
"Preda C. 1973, 183.
''' ChirilA E., Chidioşan N. 1965, 117; Chirilă E., MihAescu G. 1969, 39; ChirilA E., LucAcel V. 1970, 8-9;
( 'h1rilA E., Barbu M. 1978, 64-65; ChirilA E., Matei A.V. 1986, 99; Gramatopol M. 1997, 56. Numai Rusloiu
A 1996a, 47, nt. 19 şi cu unele reţineri laroslavschi E. 1997, 9 resping însa aceastA interpretare şi invocA în
•priJinul acestei opinii rezultatele contribuţiilor lui Stoicovici E„ Stoicovici F. 1972 şi Stoicovici E„
'iloicovici F. 1973, potrivit carora metalul folosit pentru baterea monedelor locale prezinta o structurA
, hunicA particulara, diferitA de cea a monedelor greceşti sau romane. Pentru Rustoiu şi laroslavschi această
purlicularitate ar pleda pentru provenienţA locală, transilvA.neanA, abundentă a materiei prime folosite, cu
h1111c că cercetările de pânA acum nu au vizat evidenţierea structurii locale a zacamintelor de argint.
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precizat că evoluţia monetăriei locale în argint din regiunile intracarpatice se
în contextul unei extreme rarităţi a obiectelor de aur din descoperirile celtice
din Transilvania, o conjunctură care sugerează mai degrabă o activitate minieră
modestă, dacă nu inexistentă, în zonele bogate în zăcăminte aurifere din Carpaţi.
Această incursiune în preistoria metalurgiei de pe teritoriul actual al României
evidenţiază cil, în ciuda unor cazuri excepţionale (Truşeşti, Perşinari), timp îndelungat,
metalurgia argintului a rămas aproape necunoscută în Transilvania şi la Dunărea de Jos.
Abia în cea de a doua epocă a fierului, în contextul punerii în circulaţie a w1or cantităţi
importante de materii prime, dar şi de modele artistice în unna cuceririlor macedonene,
creaţia toreutică în argint a cunoscut o intensificare considerabilă în regiunea nordbalcanică. Atât orfevrăria nord-tracică din secolele IV-III a. Chr„ precum şi monetăria
locală intra- şi extracarpatică din secolele III-II a. Chr. ilustrează tocmai preluarea şi
asumarea locală a unor modele vehiculate în contextul expansiunii macedonene.
După o perioadă de inexpresivitate, în cea de a doua jumătate a secolului al
III-iea şi în cursul secolului al II-iea a. Chr., când producţia de obiecte de orfevrărie se
47
vădeşte a fi aproape inexistentă , iar titlul argintului din monede se depreciază treptat,
în secolul I a. Chr. are loc o schimbare semnificativă. Într-o perioadă caracterizată de
afluxul masiv de monedă romană sau emisă sub comanda Republicii romane de centre
greceşti (Thasos, Dyrrhachium, Apollonia), evidenţa arheologică înregistrează o
intensificare fără precedent a unei orfevrării locale a cărei materie primă este aproape
exclusiv argintul. Abia acum, în regiunea intracarpatică, ia naştere o creaţie toreutică cu
48
adevărat locală • Argumentul cel mai consistent şi irefutabil pentru corelarea afluxului
de denari, drahme şi tetradrahme la începutul secolului I a. Chr. cu momentul de debut
al orfevrăriei dacice îl oferă însăşi asocierea acestor monede cu piesele de port şi
podoabă într-o serie de tezaure dacice cum sunt cele de la Agârbiciu, Drăgeşti Cehei
'
'
Remetea, Şeica Mică49 ş. a.
Sincronizarea care se poate evidenţia între perioadele în care incidenţa
descoperirilor cu piese de argint sporeşte şi etapele istorice în care puterile
mediteraneene, precum regatul macedonean şi mai târziu Republica romană, ajung să
îşi exercite influenţa în regiunile dunărene sau carpatice nu este deloc întâmplătoare.
Ambele „supra-puteri" ale lumii antice prin contactul direct atât cu Orientul, cât şi cu
neamurile din regiunile interioare ale Europei au avut posibilitatea, capacitatea şi
interesul de a acumula şi de a redistribui cantităţi importante de metal preţios şi de a
impulsiona dezvoltarea meşteşugurilor şi tehnologiilor atât în spaţiul mediteraneean cât
şi în lumea „barbară" continentală.
desftl.şoarll

" Glodariu I. 1968, 417; „„. Pare aproape inexplicabil faptul că în secolele anterioare celui din urmă al erei
vechi, nu s-au îngropat tezaure cu monede (sic!, autorul se referii, de fapt, la podoabe)". O opinie similară
exprimată şi de Berciu D. 1969, 200. Unul dintre rarele exemple de utilizare a argintului în produc1ia
transilvană de piese de podoabă a Latene-ului mijlociu este colanul de bronz cu tampoane de argint
descoperit în monnantul 144 de le Pişcolt (Ntmeti I. 1992, fig. 25/5; Bader T. et alii 2001, 91, nr. 160).
1
" Asupra caracterului local al creaţiei toreutice dacice: Horedt K. 1973, 155. Pentru Bl1Blogii externe şi
posibile surse de inspiraţie: Horedt K. 1973, 156-162; Sp4nu D. 2002, I 04-111.
19
Agârbiciu (Horedl K. 1944, 11 O, nt. 71; Horedt K. 1948, 265-266); Drllgeşti (Chidioşan N. et alii 1978, 27.
50); Cehei (Chirii! E„ Matei AV. 1986, 95-117.); Remetea (Bleyer I. 1906, 363-364); Şeka Mica (Floca O.
1956, 18-36)
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3.2. Evidenţa pieselor de orfevrllrie în Dacia preromanll
3.2. I. Evidenţa descoperirilor cu piese de aur
Raritatea podoabelor de aur de pe teritoriul României în perioadele mijlocie şi
tarzie a epocii Latene a fost evidenţiată încă de Pârvan50 şi a fost recunoscută ulterior
de majoritatea cercetătorilor5 1 • Cea mai recentă repertoriere a descoperirilor conţinând
piese de aur din Dacia preromană (secolele II a. Chr. - I p. Chr.) a fost realizată de
elitre Aurel Rustoiu şi cuprinde numai 13 piese certe la care se adaugă încă alte trei cu
datare sau atribuire culturală incertă52 .
Prin raport cu masivele şi numeroasele piese de argint (v. infra § 3.2.2.), aşa
cum sunt fibulele cu noduri sau brăţările spiralice cu terminaţii cu palmete şi protome,
podoabele de aur din Dacia secolelor I a. Chr. - I p. Chr. nu numai că sunt rare, dar
sunt de mici dimensiuni şi din punct de vedere morfologic got fi considerate atipice.
lJnele dintre ele par să fi fost importate din lumea romană 3 , iar altele, fie au rămas
inedite54 , fie s-au pierdut, aşa cum se întâmplă în cazul fibulei linguriţă de la Remetea a
dlrei realizare în aur a fost chiar pusă sub semnul întrebării 55 •
Trebuie precizat că această conjunctură nu este expresia unui stadiu preliminar
~i incipient al infonnaţiei, ci pare să reflecte mai degrabă o realitate a ultimelor secole
u. Chr. 56, specifică nu numai arealului de descoperiri atribuite dacilor, ci şi unor medii
culturale învecinate: piesele de aur sunt rare, dacă nu quasi-inexistente atât în
descoperiri din Serbia occidentală şi din Bulgaria de nord 57, precum şi în aria culturii
l'oieneşti-Luka§evka 58 . Astfel, prin comparaţie cu incidenţa modestă a descoperirilor de
aur din mediile învecinate, ,,raritatea" aurului din Dacia nu este deloc contrastantă.
3.2.2. Evidenţa descoperirilor de piese de argint
În schimb, incidenţa sporită a descoperirilor de piese de argint databile în
perioada târzie a celei de a doua epoci a fierului a fost remarcată încă din secolul al

''' l'Arvan V. 1926, 558-559.
" Inter a/ii: Popescu D. 1956, 199; Rusu M. 1972, 32-40; Rustoiu A. I 996a, 32; laroslavschi E. 1997, 87.
" Rustoiu A. I 996a, 32-37.
·
"De exemplu, cercelul de la Miercurea Ciuc (Crişan V. 2000, 139, PI. 11114) şi inelul cu camee de la Poiana
(Vulpe R. 1957, 150-151, fig. 6.).
" Cercelul inedit de la CAmpeni, fost FUlmânzi, corn. Prlţjeni, jud. Botoşani, descoperit lmpreuna cu încă o
podoabă de argint şi 32 denari republicani (Winkler I. 1967, 146; Chi1escu M. 1981, 164) nu ar trebui totuşi
111nbuit culturii dacice (v. Rustoiu A. 1996a, 33), acest tezaur plasându-se mai degrabă în aria culturii
l'111cneşti-Luka.§evka.

" Descrierea şi ilustrarea piesei la Bleyer I. 1906, 363-364, fig. 5. Dubiile în privinla metalului: Rustoiu A.
l 1196H, 35.
"'Roman 8., Sântimbrcanu A„ Wollmann V. 1982, 12: ,,În La Tene-ul propriuzis, adică ln primele patru
'rwlc dinaintea erei noastre şi o parte a secolului I din era noastră, se constatl dispari1ia aproape integrala a
n11rului din descoperirile arheologice ale Daciei. Descoperirile constAnd ln obiecte de aur lipsesc atât în prima
pnrtc a acestei epoci, caracterizata prin prezenţa celţilor în Transilvania („.), cât şi în partea a doua, când dacii
11-1111 organizat un puternic stat centralizat".
' Referindu-se la inventarul unui mormânt de la Kumano, în care se regăsesc doua vârfuri de lance,
1ccipiente ceramice şi un cercel de aur, TheodOSŞiev N. 2000, 43 arata ca: „this is the only gold object
1lc~covered in a 2nd phase grave within the whole ofthe north-westem Thrace".
" ln arealul Poieneşti-Luka§evk& piesele din metal preţios sunt de asemenea rare, iar cele de aur lipsesc
uproape cu desăvârşire; în acest sens: perlele de la Boroseşti - M. 41, un inel din mormântul 3 de la Poieneşli
) 11. (Babeş M. 1993, 111-112, pi. 15/16)
https://biblioteca-digitala.ro

DANIEL SPÂNU

70

XIX-iea, în contribuţiile unor cărturari saxoni, cum a fost Carl Gooss 59 sau maghiari,
precum R6mer, Hampei sau nglăs. Dacă la mijlocul secolului XX:, Dorin Popescu
menţiona cca. 50-60 de descoperiri cu piese de argint60, în 1973 Kurt Horedt
61
repertoriase 111 descoperiri cu piese de argint , iar în stadiul actual al cunoştinţelor,
numărul acestora pare sll fi sporit, mai ales în unna publicării rezultatelor cercetărilor
efectuate în mai multe aşezllri de epocă târzie Latene din Dacia62 . Trebuie precizat că
această incidenţă sporită a descoperirilor cu piese din argint databile în perioada târzie
a Latene-ului este cu totul excepţională şi nu cunoaşte analogii în întreaga preistorie a
unei regiuni care mai cunoscuse epoci de înflorire a orfevrăriei dar a unei orfevrArii a
aurului.
Unele dintre tipurile de piese pe care le regăsim în tezaurele sau descoperirile
întâmplătoare din Dacia preromană, se disting prin dimensiunile şi masivitatea lor
neobişnuită, remarcându-se mai degrabă ca piese cu o semnificaţie simbolică
particulară şi nu ca simple podoabe destinate ornamentării portului de zi cu zi. Unele
dintre exemplarele brăţărilor spiralice cu terminaţii decorate cu palmete şi protome
(Horedt, tip. D5c) depăşesc 450 g63 , unele dintre fibulele cu noduri 64 măsoară între 10
65
şi 16 cm lungime şi cântăresc peste l 00 g , iar o fibulă de schemă Latene C,
achiziţionată în Transilvania la 1869 este de-a dreptul „uriaşă": măsoară 32,9 cm(!) şi
cântăreşte nu mai puţin de 442.18 g (!) 66 .
Semnificativ este faptul că astfel de piese nu au fost descoperite nici în
regiunile metalifere din Munţii Apuseni şi nici în interiorul fortificaţiilor din Munţii
Orăştiei 67 , la fel cum nici în aşezllrile perioadei târzii a Latene-ului, unde ele nu au fost
59

Wollmann V. 1983, 18.

'~'Popescu D. 1948, S7, fig. 2; Popescu D. 19SI, 39.
61
Horedt K. 1973, 130 şi 162-16S; Horedt K. 1974, 66.
2
O repertoriere pe cat posibil exhaustiva a pieselor de orfevrarie din Dacia preromana este Jn curs de
realizare şi aparţine autorului contribuţiei de fata. Pana în prezent au putut fi repertoriate cca. 350 de
descoperiri continlnd peste 800 de piese. AfirmaJia lui Marghitan L. 1994, 32 potrivit caruia „totalul pieselor
de argint din tezaurele anteromane din Romlnia depllşeşte doua mii de bucafi" este exagerata.
61
Pentru tipologia bratarilor: Horedt K. 1973, I 39-141, fig. 6. Semnalez existenJa unei bra1ari spiralice
inedite la Muzeul Severeanu din Bucureşti, care clntareşte nu mai puţin de 638 g (I). Deşi provenienJa ei este
necunoscuta, prin caracteristicile ei morfologice, aceasta bra1ara se alatura altor piese similare cu masivitate
neobişnuitil: Ghelinta, G.= 438 g; (Fettich N. 1953, 156-157, pi. XXlX/2, XXX/I), Orilştioara, G = 534 g
(Florescu R„ Miclea I. 1979, 2S, fig. 19-20), Dupuş, G.~ 594 g (Fettich N. 1953, 157, pi. XXX/4, XXXl/2),
Coada Malului, G.= 456 g (Horedt K. 1948, 266, 277; Popescu D. 1967, R 20 a-b) ş. a. Greutatile acestor
piese au fost determinate de autorul contribuJiei de faJA cu ajutorul unui cântar cu o abatere de± 1g.
""Diferite interpretari ale morfologiei fibulelor cu noduri: Horedt K. 1973, fig. 2 (tip Al-b); Rustoiu A. 1997,
31-33, fig. 12-17 şi 8011-3 (tip la-d); Spinu D. 2002, 94-100, fig. 15(subtipurile1-lll).
''' De exemplu, fibulele de la Lupu, cantaresc I 88,7 g şi respectiv 190,S g (Glodariu I„ Moga V. 1994, 3336); una dintre fibulele de la Sacalasau Nou, G.= 205 g (Dumitraşcu S„ Molnar E. 1975, 61, nr. I, fig. I); una
dintre fibulele de la Bistrita, O.= 122,9 g (Fettich N. 1953, 153, fig. 2011). Greutiltile dupil literaturii.
'"'Florescu R„ Miclea I. 1979, 24-25, fig. 18e, cat. nr. G41; Oschwandtler K. 1981, 227.
7
· '' Podoabe de pret descoperite pana tn prezent în interiorul fonificaJiilor din zona Munţilor OrAştiei sunt
surprinzator de putine şi de nereprezentative pentru orfevreria dacica aşa cum o prezinta inventarele
tezaurelor. La ora actualii nu se pot repertoria pe baza informaţiilor oferite în publicatii decat şase(!) piese de
orfevrerie descoperite în diferite situri din Muntii Orllştiei: 1. o bratara la BlniJa (Macrca M„ Floca O„ Lupu
N„ 9erciu I. 1966, 31, fig 12- fotografie neconcludentl; Rustoiu A. 1996a, 100, fig. 4811, 11611 şi Rustoiu A.
1996b, 121, 124, pi.I), 2. un colier „confecJionat din sarma de aur torsionata şi mărgele de sticla" la
Gradiştea de Munte (Rustoiu A. 1996a, 33); 3. o fibulil linguriţa la Piatra Roşie (Daicoviciu C. 19S4); 4. un
ornament de car (Rustoiu A. 1996a, 158, 335, fig. 9913; acesta ar putea fi lnsA de epocii romanii); 5. un colan
''
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identificate decât în cazuri extrem de rare68 • Nu voi dezbate în cele da faţă dacă această
i.:onjuncturil permite sau nu presupunerea unor practici votive. Indiferent de caracterul
îngropilrii unor astfel de piese, ele ilustrează capacitatea deţinut! de un grup social mai
IHrg ai cărui membrii provin din diferite regiuni ale Daciei preromane atât intra- cât şi
extracarpatice de a administra circuitul metalelor preţioase: achiziţionarea materiei
prime, controlarea proceselor de prelucrare şi manufacturare, convenirea unor reguli
morfologice de confecţionare a obiectelor69 (probabil în virtutea unui contact intim cu
meşterii), etalarea bunurilor simbolice şi, în cele din urmă, abandonarea lor definitivă,
însoţită uneori şi de distrugerea intenţionată.
3.2.3. Relevanţa socială a evidenţei arheologice
Prin datarea lor70, piesele de orfevrărie dacice se plaseazil într-o perioadă
uproximativ ulterioară încetării emiterii de monedă locală de tradiţie macedoneană 71 .
Ai.:castă perioadă este caracterizată de constituirea unor centre cu o densitate de locuire
~porită faţă de perioadele precedente şi de estomparea pregnantă a reprezentării
funerare (raritatea înmormântărilor, sărăcirea inventarelor)72 , fenomene care se află în
rc1.onanţă cu transformările evidenţiate şi în regiunile central-europeane (apariţia
marilor oppida, intensitatea scăzută a manifestărilor funerare). În acest context,
orli:vrăria dacică ar putea fi interpretată ca expresie particulară şi originală a
preocupării pentru reprezentare simbolică a unor elite regionale care şi-au pierdut
i.:upacitatea de reprezentare numismatică, odată cu afluxul masiv de drahme şi denari
n:publicani 73 , dar care au renunţat şi la o reprezentare funerară de prestanţă, prin
udoptarea şi asumarea unor norme noi de organizare a ritualului de înmormântare 74 .
Tezaurele în general şi în particular acele tipuri ale orfevrăriei dacice relevante
d111 punct de vedere numeric şi morfologic, ar putea fi percepute nu numai ca indicatori

hnndiform (Daicoviciu C., Gostar N., Daicoviciu H. 1959, 331-353); 6. placi „mici dreptunghiulari de
(Glodariu I. et alii 1999, 31), ultimele trei la CC>steşti.
"'Numai doul fibule cu noduri de argint au fost descoperite 1n aşezarea de la TAşad (Chidioşan N. 1977, 27·l 1) 'i o alta, de dimensiuni modeste, la Sighişoara-Wietenberg (Horedt K., Serephin C. 1971, 81, fig. 64/16;
l\111Jriţoiu I., Rustoiu A 1997, 116, 291, fig. 121/2), celelalte exemplare provenind din tezaure (de exemplu
I 111111, Saracsau, Ceheţel ş.a.), posibile morminte (Tilişca), sau din descoperiri izolate (Crlciunel). În schimb,
h1 n1arilc spiralice cu terminaţii cu protome nu eu fost niciodată identificate prin cercetllri sistematice. Această
• n1111mctură pledea.z!I pentru ideea unei abandonări intenfionate, în afara contextelor de locuire, a pieselor de
111 kvrllrie, motivatA de rigori mei greu de precizat, dar cere nu per sl se datoreze unor practici lipsite de orice
, n111111ut simbolic. Cel dintâi cere a observat aceastl conjuncturi este Fettich N. 1953, 128, n. I.
"" ln ncest sens este semnificativi obscrvafia lui Horedt K. 1973, 161 ln privin(a unei pregnante standardizări
n l11r111elor: „der dakische Schmuck ist einheitlichcr und in seinem Formenbestand starker standardisiert„. ";
, ol1r l'ibeln sind typologisch einheitlicher„." ş. a.
'" llorcdt K. 1973, 151; Spânu D. 2002, 96-100.
" llorcdt K. 1973, 151; pentru sincronismul relativ dintre constituirea eşezarilor şi disperitia treptată a
1·1111~i11nilor locale de tradiţie macedoneana: Winkler I. 1970, 99.
'' lh1bcş M. 1988.
" hlcntificarca rllspândirii unor „tipuri" monetare locale cu formaţiuni etno-politice a fost avansată de
Wmkler I 1968, 100, Preda C. 1971, 76, Poenaru-Bordea G. 1971, 432. Pentru o interpretare similari a
1•111INi11nilor de monedl celticii în regiuni ale Europei centrele: Wells P. S. 1998, 261 cu literatura. Dispari\ia
11111~i11nilor locale în contextul afluxului de denari republicani şi drahme a fost subliniatl, inter a/ii, de Preda
1
1971, 74, Mihlilescu-Blrliba V. 1990, 98.
'' Wells P. S. 1998, 252 interpretee.za estomparea practicilor funerare din Larene-ul tArziu central-european
' 11 11 renunţare a afirm!lrii reprezentării ln plan funerar a identitlfii individuale.
1111111tt"
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de identitate etnică şi socială ~. în ultimă instanţă, posibilitatea determinării unor
garnituri de port în inventarele tezaurelor76, ne-ar înlesni perceperea lor ca identificatori
ai unor identităţi individuale. Cu alte cuvinte, seturile de podoabe ar putea fi percepute
ca instrumente ale afirmării autorităţii şi suveranităţii, iar etalarea lor în port ar putea fi
echivalată cu semnificaţia punerii în circulaţie a monedelor barbare a căror emitere
încetase în contextul afluxului denarului republican 77 • În aceeaşi ordine de idei,
îngroparea unor garnituri de piese de orfevrărie ar putea corespunde mesajului unui
8
ceremonial funerar sublimat7 .
7

Evidenţa numismatici
4.1. Afluxul monedelor de argint (drahme şi denari)
4. I. I. Probleme ale cronologiei afluxului de drahme şi denari
O dezbatere asupra circuitului metalelor preţioase în Dacia preromană trebuie
să ţină în primul rând cont de problematica ridicată de fluxul monetar în general şi mai
ales de afluxul de drahme, tetradrahme şi denari republicani, care au pătruns în cantităţi
semnificative, dacă nu impresionante atât în regiunile intracarpatice, cât şi de-o parte şi
de alta a Dunării de Jos.
Observaţia lui Nicolae Conovici, potrivit căreia structura loturilor monetare
din tezaurele conţinând nwnai drahme este similară cu cea a tezaurelor în care
drahmele de Dyrrhachiurn şi Apollonia se asociază cu denari republicani, este de un
79
deosebit interes pentru cronologia pătrunderii acestor emisiuni în Dacia . Această
similitudine sugerează simultaneitatea relativă a pătrunderii unor loturi dinainte
formate de drahme de Dyrrhachiurn şi Apollonia 80 şi de denari republicani, indiferent
dacă aceasta a avut loc în jurul anului 70 a. Chr. - aşa cum consideră Gheorghe
Poenaru-Bordea, Maria Chiţescu sau Kris Lockyear81 , la mijlocul secolului I a. Chr.,
82
aşa cum propune Mircea Babeş sau, potrivit lui Virgil Mihăilescu-Bîrliba chiar mai
83
târziu, în epocă augusteică • Dacă cei dintâi, numismaţi prin excelenţă, şi-au întemeiat

4.

Dupa cum arata şi sociologul Barth F. 1969, deşi între etnicitate şi cultura nu se poate stabili o legaturll
anumite obiecte sau ansambluri de obiecte pot fi percepute ca indicatori de identitate etnici: p. 14,
„some cultural features are used by the actors as signals and cmblems of differcnces, other arc ignored „. "; p.
38, „ethnic boundaries are maintained in each case by a limited set of cultural features". Asupra evidenţierii
de catre cercetarea arheologică a adoptlrii în perioada Latene a unor seturi de obiecte ca indicatori de statut şi
identitate sociala in regiunile centrale ale Europei: Wells P. S. 1998, 275 (cu literatura).
71
' Horedt K. 1973, 152-155.
17
ln privinta autoritlţii de emitent (a dreptului monetar) al suveranului unui „trib" (sau ln termeni mai
adecvaJi, ai unei comunităţi etno-politice), Winkler I. 1970, 98. Problema echivalentei semnificaţiei dintre
obiectele cu caracter votiv preistorice şi monedil. a fost intens dezblltutil. în cercetarea occidentala. Prezentil.ri
sintetice ale punctelor de vedere sunt oferite de Pauli L. 1985, 200 şi Rieckhoff S. 1997, 480-481 (cu
literatura mai recenta).
'" Problema echivalentei semnificaţiei dintre constituirea inventarelor funerare şi cea a depunerii de te:zaure a
constituit la rândul ei obiectul unor vii dezbateri în cercetarea occidentali. În acest sens, GeiBlinger H. 1983,
328.
79
Conovici N. 1985; Conovici N. 1985a, 41.
811
Conovici N. 1986, 80: „decalajul cronologic constatat intre loturile de drahme şi celelalte monede din
tezaurele mixte (de drahme şi denari - n. n.) arata ci patrunderea lor s-a flcut ln loturi gata constituite,
urmat!! fiind de o rapidl tezaurizare sau de o slaba redistribuţie".
"'Poenaru-Bordea G., Cojoclirescu M. 1984, 65; Chiţescu M. 1981, 10 şi urm.; Lockyear K. 1997.
•ieabeşM. 1975, 131-132,acceptatdePopovicP.1987, 106-107.
•.J Mihailescu-Birliba V. 1990, 98.
75

directă,
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afirmatiile pe studierea intimă a structurii interne a loturilor monetare, cei din urmă,
prin excelenţă arheologi, au pus accentul, exclusiv pe termenul post-quem indicat de
84
cca mai târzie monedă din tezaurele studiate •
Argumentul principal al teoriei afluxului masei de denari republicani în jurul
anului 70 a. Chr. a fost dezvoltat recent de Kris Lockyear şi constă în evidentierea
pregnantelor similitudini structurale, dar şi în interpretarea judicioasă a diferenţierilor
dintre loturile din Italia şi Dacia în care se regăsesc denari emişi în primele trei decenii
ule secolului I a. Chr. Spre deosebire de inventarele italice, în tezaurele descoperite pe
teritoriul României el a constatat adăugarea unui număr extrem de restrâns de emisiuni
mai noi, a căror relevanţă statistică în cadrul loturilor este aproape nesemnificativă.
Prezenţa lor în inventare este semnificativă numai în privinţa indicatorului terminus
11ost quem de îngropare a tezaurului. Indiferent când ar fi pătruns moneda republicană
în Dacia, structurile quasi-standardizate ale loturilor de denari sugerează, ca şi în cazul
drahmelor, receptarea lor în Dacia ca loturilor dinainte formate în patria de provenienţă.
Pc de altă parte, loturi similare celor constituite ulterior, la mijlocul secolului l a. Chr.
î11 Italia, nu se mai regăsesc în Dacia aşa cum s-a întâmplat însă, cu loturile emise mai
1lcvreme, în anii 80 şi 70 a. Chr. Prin urmare, majoritatea loturilor de monedă romană
pătrund în Dacia la scurt timp după formarea lor şi ar trebui mai degrabă datate în cel
de al treilea deceniu al secolului I a. Chr. decât spre mijlocul lui.

4. 1.2. Afluxul denarului şi expansiunea romană- o simplă coincidenţă?
După cum tocmai am arătat, contribuţiile mai multor cercetători au condus la
wnturarea opiniei (quasi-generale în mediile numismaţilor), potrivit căreia nu numai
majoritatea loturilor de denari republicani, dar şi majoritatea celor de drahme emise la
I>yrrhachiurn şi Apollonia ar fi pătruns în Dacia aproximativ 80 -50 a. Chr. Ulterior,
datorită afluxului unor cantităţi considerabile de denari republicani, aceştia ar fi devenit
la mijlocul secolului I a. Chr., moneda „oficială" a spaţiului dacic 8 s, eliminând din
circulaţie atât emisiunile dyrrhachiene sau cele de Apollonia cât şi numeroasele
emisiuni locale cu o iconografie de tradiţie macedoneană. Mecanismele de pătrundere
presupuse în literatura de specialitate au fost multiple: fie comerţul 86 , fie vânzarea de
~davi 87 , jaful88 , sau poate mai degrabă subsidii 89 şi plăţi pentru mercenariat90 • Se poate
pune întrebarea dacă nu cumva tocmai aceste două din urmă ipoteze nu şi-ar putea găsi
"

l

lpinia potrivit cAreia monedei nu ar trebui sa i se acorde atentia cuvenita unui indicator cronologic de

111 imll importanta (de eKemplu: Glodariu I„ laroslavschi E., Rusu A. 1992, 63, Rustoiu A. 1997, 15) ar trebui

1~vizuitll macar într-unele privinte.
" ( 'hilescu M. 1981, 64; Popovi6 P. 1987, 106. Pentru M. Chitescu, unificarea monetara a lumii geto-dacice,
1c111izatl prin adoptarea şi copierea denarului republican, „a precedat şi a pregatit direct procesul unificarii
l"'hlice".
"lilodariu I. 1974, 174 şi Chitescu M. 1981, 20.
11
/\ceasta idee depreciativi pentru elementul autohton apartine lui M. Crawford şi a fost combatuta de
1~1onografia româneasca. La baza acestei opozitii se aflll contributia lui Lascu N. 1970, 79-91, urmat de:
< h11cscu M. 1981, 15 şi 24-25; Winkler I. 1981, 115; Preda C., Marinescu G. 1986, 62-63; Preda C. 1998,
."IK şi 338 ş.a.
"C'h1tescu M. 1981, 21.
•• \.ockyear K. 1997, 96: „li may be that Pompey paid Burebista to keep out of the civil wars, but this is in
lhc urca ofwild (and idle?) speculation".
'"'Ideea platii de trupe auKiliare avansat.a de Chitescu M. 1971, 166, a fost combltută de Crawford M. H.
1'1'17, dar reafirmata cu noi argumente de Chitescu M. 1981, 15.
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o bună justificare în contextul în care tocmai la începutul celui de-al doilea sfert al
secolului I a. Chr., de-a curmezişul Peninsulei Balcanice au awt Ioc o serie de acţiuni
militare romane de o amploare fără precedent, destinate asigurării flancului nordic al
ofensivei îndreptate împotriva regatului pontic al lui Mithridates al VI-lea Eupator.
Cele două campanii romane în Peninsula Balcanică (a lui Screbonius Curio în
74-73 a. Chr. şi cea a lui M. Terentius Varo Lucullus în 72-71 a. Chr.) ar trebui
percepute ca măsuri de contracarare a politicii de alianţe a lui Mithridates, care nu
91
numai că instalase garnizoane în oraşele vest-pontice , ci stabilise înţelegeri şi alianţe
cu elitele militare ale neamurilor care stăpâneau teritoriile interioare de dincolo de
92
litoral, în zona Dunării de Jos şi în zona Munţilor Haemus (traci, tribalii, bastarni) .
Preocupaţi să contracareze ofensiva militară şi diplomatică a unei puteri circum-pontice
care risca să devină pan-elenică, se poate lesne presupune că generalii romani erau
nevoiţi să întreprindă la rândul lor demersuri diplomatice prin care să câştige alianţa
statornică a unor fonnaţiuni barbare93 • Chiar şi după înfrângerea lui Mithridates,
artizanii strategiei militare şi diplomatice romane în Peninsula Balcanică puteau fi în
continuare interesaţi de păstrarea şi susţinerea unei alianţe cu o structură de putere din
nord care să-i ameninţe „pe la spate" pe vecinii incomozi sau infideli ai provinciilor
Republicii: pe tauriscii care puteau ameninţa Aquileea sau care puteau simpatiza cu
Caesar94 , pe scordiscii şi pe celelalte neamuri tracice care ameninţau pennanent
Macedonia şi chiar cetăţile vest-pontice care nutreau sentimente antiromane şi puteau
simpatiza cu succesorii politici ai lui Mithridates (ca dovadă, tocmai episodul
înfrângerii lui Hybrida).
O serie de autori au explicat acţiunile de răsunet ale lui Burebista „pe fondul
vacuumului de putere cauzat de căderea lui Mithridates al VI-lea Eupator şi de
retragerea lui Pompei din Orient, erecum şi ca o consecinţă a revoltei reuşite ...
împotriva lui C. Antonius Hybrida" '. Christo Danov sulera chiar o interdependenţă
între interesele lui Pompei şi campaniile lui regelui get . În ultimă instant!, relaţia
clientelară mijlocită de Acomion (IGB I. 13), fie ea şi numai cu caracter personal,
lipsită de consfinţire din partea Senatului roman, exprimă tocmai atragerea şi eventual
chiar câştigarea regelui barbar în sfera intereselor politice şi strategice romane. Din
perspectiva acestor interese ale Republicii în Balcani şi în Orient, pătrunderea în
Transilvania şi în regiunile vestice ale bazinului Dunării de Jos a unei imense cantităţi

Vinogradov J. G. 1987, 68; Nawotka K. 1997, 42; Ruscu L. 2002, 93 şi urm.; Oppermann M. 2004, 233234; în particular pentru Histria: Avram A„ Bounegru O. 1997; pentru implicaţiile şi efectele numismatice
ale influentei mithridatice în Pontul vestic: Poenaru Bordea O. 1979 şi 1999, Callatay F. d. 1998.
1
1
' Appian XII. 10. 69, XII. 51; JOSPE 1 223 ş. a. Danov C. M. 1979, 98, 111-113; Vinogradov J. O. 1987,
68; Suceveanu A. 1998, 242. Sugestii pentru posibile alianţe ale regelui Pontului cu celti, sciţi şi sarmaţi:
Gajdukevic V. F. 1971, 318-319.
1
' Sursele literare sintetizate de Danov C. M. 1979, 111-113, men1ioneazA implicarea unor suverani traci sau
neamuri tracice atâl de partea lui Mithridates, cât şi a lui Sulla. ln mod evident, conflictul dintre armatele
regatului pontic şi cele ale Republicii se destlşura şi în planul diplomatic - al câştigarii de aliali şi în cel
financiar - al recrutarii de mercenari.
'" În ba.talia de la Pharsalus tauriscii se numarau printre trupele auxiliare barbare ala.turate lui Caesar (Al~ldy
A. l 942a, 15).
"Strobel K. 1996, 85. În acelaşi sens s-au pronunţat anterior Condurachi E. 1953, 515-516, Suceveanu A.
1998, ş. a.
"'Danov C. M. 1979, 120.
91
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de monedă (dar şi a altor produse romane de lux97), ar putea fi interpretată poate mai
degrabă ca rezultat al unor acţiuni deliberate ale puterii emitente care avea capacitatea
de netăgăduit de a orienta potrivit intereselor sale politice fluxul monetar şi de bunuri
de prestigiu. Se poate considera că o astfel de „risipă", concentrată într-o regiune, totuşi
restrânsă din Barbaricum, aşa cum o ilustreaza cartările descoperirilor de drahme şi
denari din regiunea intracarpatică şi de la Dunărea de Jos 98, ar putea fi mai greu
explicată prin fenomene aleatorii (comerţ, jafuri), independente de voinţa unei „superputeri" politice, militare şi financiare în plină expansiune.
Şi iarăşi, poate nu este o simplii coincidenţii faptul cli diminuarea pătrunderii
monedei romane în Dacia al mijlocul secolului I a. Chr„ corespunde nu numai
perioadei care a urmat pacificării Orientului de către Pompei, ci şi epocii în care Caesar
~i-a condus legiunile dincolo de Alpi, în Gallia, reorientând decisiv politica
expansionistă romană, dar şi comerţul şi fluxul de importuri către regiunile Europei
occidentale, centrale şi nordice 99 . În Dacia, o reintensificare a afluxului monetar se
inregistrează la începutul domniei lui Augustus 100, când legiunile romane revin
1riumfhtoare la Dunăre şi în regiunile de nord ale Traciei, sub conducerea lui Licinius
( '.rassus şi mai târziu a altor comandanţi (Cornelius Lentullus, M. Vinicius sau Aelius
t'atus) care au contribuit decisiv la integrarea Moesiei superioare la Imperiu. După ce
Moesia devenea provincie, iar regiunile câmpiei Dunării erau depopulate prin acţiunile
JJ,eneralilor romani, afluxul importurilor romane de monedă începe din nou să se
diminuezeJ0 1• Concomitent, în mediul cultural dacic tezaurizarea încetează, la fel cum
producţia de piese de orfevrerie se încheie şi eal02 .

.„ Pentru importurile romane republicane în Dacia, lucrarea lui Glodariu I.

I 976a rama.ne inca de referinf!I,
'"h aspectul repertorierii materialelor cunoscute pina în stadiul de atunci al cercetArii. Contribulii mai
1o~cnte în privinfa anumitor forme de vesela de bronz, v. Beldiman C. 1988 şi Spânu D. 2002, 111-115. În
1111vinfa sincronizArii unor importuri cu fenomenul afluxului de denari şi drahme poate fi considerată
'•llKCStivll asocierea canilor Gallarate cu astfel de monede la Bobaia, Ţigllneşli, Pescari în România (Beldiman
1 · 1988), dar şi la Filipovci 1n Bulgaria (Raev B. A. 1977). Realizarea unei repertorieri exhaustive a
1111porturilor republicane de pe teritoriul actual al României şi valorificare ei corespunzatoare ar putea
11111duce la concluzii interesante, dacă nu surprinzătoare .
.„ Pentru cartarea drahmelor de Apollonia şi Dyrrhachium: Conovici N. 1986, 76-77, fig. III; pentru denari:
< ·1111cscu M. 1981, harta 2; Preda C. 1998, 306, fig. 24. Mai ales cartarea oferita de Conovici, care nu s-a
1cwmat doar la descoperirile monetare de pe teritoriul Rominiei, se dovedeşte a fi sugestivii deoarece
1·vidcnţiazll concentrarea descoperirilor de drahme tarzii în câteva regiuni distincte (sudul Bosniei, nordul
'>rh1ci, Crişana-Transilvania şi regiunea apuseana a bazinului Dunării Inferioare) în care s-ar putea considera
, n nu fost receptate de anumite structuri de putere locale generatoare de expresie culturala (regatul iliric,
~1 upul scordisc, dacii intracarpatici şi moeso-triballii dunllreni).
' l'ocnaru-Bordea G„ Cojocllrescu M. 1984, 71. Moneda romana pătrunde masiv în Gallia o data cu Caesar,
1nr la nord de Alpi abia în timpul lui Augustus (Chiţescu M. 1981, 16; Mihailescu-Bârliba V. 1990, 106-107;
1 'ullis J. 1984, 60), o conjunctura care sugereaza legătura directa între expansiunea militara şi circulai ia
1111111ctarB. Prin unnare, sincronismul dintre campaniile din anii 74-71 a. Chr. şi momentul de patrundere
11111s1vll a denarilor romani (aproximat în anii 80-70 do Chitescu M. 1981, I O, Lockyear K. 1997, 85 şi urm. ş.
11) este cu atât mai semnificativ. Opinia contrara a lui Mihllilescu-Bârliba V. 1990, 107 (datarea târzie,
11111111stcicll a acestui aflux) se 1ntemeiazll pe argumente conjuncturale şi nu pe o analiza internii a structurii
l11Jur1lor de denari republicani.
''" l'ocnaru-Bordea G. 1974, 235; Poenaru-Bordea G., Cojocllrescu M. 1984, 72; Popovic P. 1987, 105-106;
l'1cdn C. 1998, 319-320.
'"' Mihllilescu-Bîrliba V. 1980, 99 şi urm.
'"' Cu toate ca unii autori prelungesc activitatea toreuticii locala pana la cucerirea traianica (inter a/ii,
< iludariu I. 200 I, 773), trebuie remercat faptul ca majoritatea tezaurelor (exceptie face doar cel de la Poiana,
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Aspectele evocate mai sus sugerează posibila corelare între fenomenele de
politico-strategice romane în Peninsula Balcanică. Pe
de altă parte, asocierile frecvente dintre podoabele dacice, şi monedele de import
(drahme şi denari) 103 ar putea sugera, prin sincronismul lor, intensificarea producţiei de
piese de orfevrărie tocmai în momentele de aflux monetar consistent.
circulaţie monetară şi priorităţile

4. 1.3. Consecinţele afluxului de monedă romană. O ipoteză mereu minimalizată,
adesea uitată: reciclarea monedelor
Una din preocupările constante ale cercetărilor care şi-au îndreptat atenţia
asupra spectac.olului orfevrăriei a constituit-o originea şi provenienţa argintului din care
au fost realizate podoabele dacice. Încă la mijlocul secolului al XIX-iea fuseseră
evidenţiate asocierile drahmelor greceşti cu apariţia tezaurelor de piese de port.
Posibilitatea realizării podoabelor prin topirea de monede şi dificultatea sporită a
obţinerii argintului din minereu a fost subliniată încă din secolul al XIX-iea de Găbor
Teg1As 104 , dar ecourile ei în istoriografia românească au fost minime 10'. Vasile Pârvan
şi mai târziu Octavian Floca au afirmat că dacii erau în măsură să prelucreze metalele
106
preţioase şi susţineau ipoteza extragerii acestui metal din minereul brut local • Numai
Dorin Popescu a acceptat, ce e dre~t, cu rezerve ipoteza reciclării, susţinând la rândul
7
său exploatarea locală a argintului' . Mârton Roska şi Nândor Fettich respingeau însă
ideea exploatărilor locale în epocă preromană 108 • Astfel, la mijlocul secolului XX, se
conturaseră două puncte de vedere corespunzătoare celor două şcoli naţionale de
arheologie: cea maghiară susţinea teza reciclării monedelor, cea românească - teza
exploatării locale a zăcămintelor de metal preţios.

jud. Gorj, astllzi Rovinari, Nicolaescu-Plopşor C. S. 1941, 213-221), nu conţin elemente de date.re ulterioare
începutului secolului I p. Chr.: lipsesc, de exemplu, denarii imperiali poslaugusteici, fibule puternic profilate
sau alte importuri romane de lux. Este de presupus ca dupll acest moment, tezaurizarea încetase, iar
inventarele fuscserll .,lnchise" probabil prin depunere. Chiar dacii moştenirea tezaurelor plinii în primii ani ai
secolului al II-iea p. Chr. şi îngroparea lor atât de târzie (aşa cum o sugerează Horedt K. 1973, I 51-152) nu ar
putea fi cu totul excluse, manufacturarea pieselor de orfevrărie dacicii pare sll se fi diminuat considerabil în
secolul I p. Chr. În acest sens şi Rustoiu A. 1997, 85-86.
101
Potrivit lui Horedt K. 1973, 147 (v. şip. 132, tab. I), aproximativ jumatate dintre tezaurele de piese de
orfevrerie contin şi monede.
1114
T~glâs G. 1892, 408 ş. a.
10
' Cel dint4i, dar nu ultimul care a respins explicatiile atât de plauzibile ale lui T~glâs, a fost chiar P4Ivan V.
1926, 560, deşi argumentele sale învaluite retoric sunt mei degrabă inconsistente. Galena identificata la
Grădiştea de Munte nu este cu certitudine anterioara cuceririi traianice, mai ales din perspectiva prezentei
ferme romane pe acest sit (Opreanu C. 2000). Argumentul potrivit clruie „este clar (s. n.), data fiind marea
cantitate de monete <dace> gl!sitc: zilnic în plm4nt în vremurile noastre, ca numai cu argintul din S(ud) nu se
putea face falii tuturor acestor cerinte" a fost infirmat de evidenţa numismatica. Posibilitatea ca argintul sa
provinll in primul rând din exploatllri miniere locale o întrevedem şi la Glodariu I. 2001, 773: „argintul
provenea, foarte probabil, mai ales (s. n.) din minele Daciei, dar şi din topirea monedelor aflate ln circulalie".
Acceptarea diferentieta a ambelor ipoteze pare numai aparent ca o dovada de imparţialitate. Pentru cantitatea
surprinzlltoare de denari importaţi în Dacia: Winkler I. 1955, 46, Mitrea B. 1966, 57 şi mei ales Chitescu M.
1981, 9 şi 16 care repertoriase pe teritoriul Rom4niei 215 tezaure cu monedă republicani.
106
Floca O. 1956, 34-35.
1111
P4Ivan V. 1926, 560; Popescu D. 1941, 197.
lllK Roska M. 1942, 36 atrllgea aten1ia ci! „nu avem nicllieri dovada precisă a exploatl!rii miniere a argintului,
iar în ceea ce priveşte splllatul, nu putem decât sll-1 bllnuim în tinuturile unde este practicat şi ast6zi"
(traducere Rusu I. I. 1966, 104, nota 8). Fettich N. 1953, 173 observa ci argintul podoabelor este superior
calitativ celui din monede.
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În această conjunctură, Constantin Preda a încercat să tranşeze o dispută atât
supunând unei analize spectroscopice monedele şi barele de la
Stăncuţa. Pe baza constatării ca barele ar fi „rezultatul topirii unui număr de denari
rnrnani republicani şi de tetradrahme thasiene", Preda a extins concluziile sale asupra
1.:clorlalte tezaure de podoabe de argint, dar, prudent, nu a minimalizat nici el
posibilitatea exploatării locale a argintului 109 . Cu toate ca Preda nu a oferit informaţiile
lehnice ale analizei chimice 110, concluziile sale au fost ulterior acceptate de unii dintre
1.:olegii săi fără obiecţii, dar numai ca o alternativa secundară la producţia minieră
locală 111 • Alţi istorici au privit cu neîncredere şi au minimalizat implicaţiile „cazului
Stăncuţa", aşa cum 1-a conturat Preda 112 . Analizarea uneia dintre barele de la Stăncuţa a
fost ulterior reluată, dar din păcate cu rezultate prea puţin concludente 113 •
Din păcate, în stadiul actual al cercetării, singurele indicii concrete şi palpabile
pentru reciclarea drahmelor şi denarilor în Dacia preromană se rezumă la consideraţiile
l'll:ctuate de Preda pe marginea descoperirii de la Stăncuţa 114 • Totuşi, trebuie subliniat
faptul că reciclarea metalului preţios este una dintre cele mai răspândite şi mai ales
extrem de facile practici de procurare a materiei prime pentru orfevrărie 115 • Această
practică nu presupunea amenajarea unor instalaţii deosebite sau excavaţii miniere şi se
pulea efectua într-un mic atelier individual.
Reciclarea metalului preţios prin topirea unor piese finite în vederea
rnnfecţionării altora noi este atestată în lumea romană, chiar şi într-o epocă în care
c1.:onomia imperiului nu era umbrită de crize 116 • Preţuirea monedelor în Barbaricum, nu
pentru valoarea lor fiscală, ci pentru puritatea argintului conţinut este sugerată de o
informaţie fumizată de Tacitus, Germania 5. 3, potrivit căreia gennanicii apreciau
denarul republican în defavoarea celui imperial, tocmai datorită gradului mai ridicat de
puritate a metalului 117 • Argintul care a pătruns în perioada Principatului în regiunile
s1.:andinave prin intermediul importurilor de denari şi de veselă de lux pare să fi fost de
11semenea refolosit pentru confecţionarea· de piese de port sau podoabe 118 . Practica
tic

îndelungată,

Până în prezent, în cercetarea româneasca nu s-a evocat complexitatea tehnologicii, quasi industrială, a
11101,;urArii argintului din minereu şi dificulllltile tehnologice pe care le presupune procesul de cupelare. În
nccst sens: Forbes R. J. 1958; Jones J. E. 1984.
111
' Analiza a fost efectuata de C. Sahini, profesor la Facultatea de Chimie a Universitlltii Bucureşti, Preda
l<J~7. 120 nr. 36. Rezultatele tehnice ale analizei nu au fost însa publicate, astfel c! afirmaţiile lui Preda lasă
loc de îndoiai!: analizarea rezultatului topirii unor mostre de argint de provenient! diferita nu permite
1i.Jc111ilicarea surselor. Prin topire, structura chimică a aliajului este schimbat!! ireversibil.
111
Popescu D. 1958, 157-206; Crişan I. H. 1969a, 105; Daicoviciu H. 1972, 177.
11
' De exemplu Rustoiu A. 1996a, 52 sau Wollmann V. 1996, 26 consider! c! topirea de monede pentru
11111 fectionarea de podoabe ar fi fost specifica numai regiunilor de la sud de Carpati.
111
lintea H„ Kovacs C. 1964, 471, nr. 13; Stoicovici E„ Winkler I. 1967, 454, tab. I, nr. 25, pi. 11/25.
111
Preda C. 1957 şi 1958.
1
" Makkay J. 1995, 339.
11
'· Forbes R. J. 1971, 233. Potrivit lui Tacitus, Anna/es 3. 70, în timpul lui Tiberius, lui L. Ennius, membru al
ordinului eqvestru, i s·a intentat un proces de lesmajestate dezbatul în Senatul roman deoarece topise un bust
111 lmplratului pentru a confectiona vesel! de lux.
111
„„. ştiu a preţui aurul şi argintul şi se pricep s! deosebească unii bani de-ai noştri şi chiar îi aleg. („.) le
pl1ic mai tare banii noştri cei de demult, pe care îi ştiu de vreme îndelungat!: cei cu zimţi şi cei care au pe
1IR11şii carul cu doi cai.„". Trad. T. A. Naum, Bucureşti, 1957, 23.
1
" Bradley R. 1988, 253; Hedeager L. 1992, 51 (cu literatura mai veche pentru Danemarca).
1
""
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topirii monedelor şi transformarea lor în podoabe a fost evidenţiată şi de către Joachim
Werner în regiunile răsăritene ale regatului merovingian 119 .
Chiar şi în epocile modeme, reciclarea obiectelor din metal preţios este
deosebit de frecventă, constituind modalitatea cea mai rapidă de procurare a materiei
prime pentru bijuterii. Majoritatea descoperirilor de piese preţioase din Transilvania
realizate până la sfârşitul secolului al XVIII-iea erau sortite topirii. Reciclarea
monedelor antice este atestată chiar şi în perioada contemporană: o parte a monedelor
din tezaurul de la Fâneţele Mici a fost topită de către un ceasomicar 120, tezaurul de la
121
Remetea a fost salvat de la reciclare de Bleyer , iar brăţara de la Dârloş a fost şi ea
122
salvată în mod salutar de la topire •
Prin urmare, topirea monedelor în vederea confecţionării de podoabe, aşa cum
o propusese Teglâs şi mai apoi Preda în cazul tezaurului de la Stăncuţa, a fost intens
practicată în toate timpurile. Într-un mediu cultural cum este cel dacic, în care
monedele erau preţuite pentru valoarea în sine a metalului conţinut şi mai puţin pentru
nominal, convertirea lor în podoabe era cât se poate de firească. Din această
perspectivă, posibilitatea ca loturile monetare care au pătruns în Dacia în prima
jumătate a secolului I a. Chr. să fi constituit materia primă pentru realizarea podoabelor
din tezaurele dacice, nu trebuie pierdută din vedere, ci trebuie luată în considerare în
modul cel mai temeinic 123 • Ideea reciclării drahmelor şi denarilor, în contextul afluxului
de monedă din prima jumătate a secolului I a. Chr. ar putea furniza o explicaţie
plauzibilă pentru apariţia lipsită de precedent în preistoria regiunii carpatice a unei
orfevrării a cărei materie primă a fost argintul.
4.2. Moneda de aur
4.2.1. Relevanţa reprezentării numismatice
În ciuda unor încercări de justificare a „monopolizării" aurului, motivele
instituirii unui astfel de mecanism centralizat quasi-capitalist ar fi dificil de precizat în
absenţa unor informaţii consistente desprinse din sursele literare. În asentiment cu
Janos Makkay 124 , consider că motivele şi obiectivele ipoteticei centralizări a aurului nu
au fost încă suficient de bine argumentate şi susţinute de către susţinătorii acestei teorii.
Dacă acumularea de capital implică reinvestirea acestuia, acumularea de prestigiu
politic presupune tocmai redistribuirea unor valori dobândite, în vederea legitimării
accesului sau a menţinerii unei poziţii privilegiate în structura socială de către un grup
dominant 12'. Din această perspectivă a perceperii rolului „bogăţiei" în cadrul relaţiilor
din interiorul unor structuri de putere protoistorice, acumularea de valori nu constituia
Werner J. 1962, 314. Practica este atestată şi în alte regiuni ale Europei medievale: Nicolae E., Moneda,
100.
1211
Preda C. 1957, 113.
121
Bleyer 1. 1906, 363-364.
122
Tt!gltls I. 1894, 163-165.
m Pe baza interpretării unor exemple din nordul Europei, Bradlcy R. 1988, 253 (cu literatura) arata că:
„although it is difficult to measure the supply of imported silver, it is possible to identify the major sources of
this material through the presence offoreign coins".
124
Makkay J. 1995, 340.
m Sugestii în acest sens la Bradley R. 1982, 119-120: „the destruction ofwealth at funerals andprobably on
other occaslons (s.n.), was one very striking way of achieving or mainlaining rank in prehistoric society".
119
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scop în sine, iar bunurile de preţ formau instrumente de afinnare şi justificare a
mijloace de comunicare simbolică. Chiar şi în lumea romană republicană,
111 epoca războaielor civile, monedele deveniseră unul dintre principalele materiale de
propagandă al pretendenţilor la conducerea statului 126 .
Baterea de monedă este prin urmare rezultatul acţiunii deliberate de afirmare,
1cprezentare şi legitimare a unei autorităţi emitente 127 , dar tocmai în această privinţă,
1·videnţa numismatică sugerează mai degrabă o situaţie anacronică prin raport cu
menţiunile izvoarelor scrise despre suveranii din Dacia. Kris Lockyear atrage atenţia că
în plină domnie a lui Burebista, când în Dacia se emit copii ale denarilor republicani,
1111 uu fost identificate monede - ad absurdum „Burebista rex" (!) - care să ilustreze
locmai autoritatea de emitent a acestui rege 128 • Descoperirea de ateliere sau ştanţe
monetare destinate copierii de denari romani în diferite aşezări dacice 129 , precum şi
11\Npândirea largă a tezaurelor cu monede de argint, dar şi cu piese de orfevrărie 130
"•gerează mai degrabă pluralismul autorităţilor emitente (fie ei simplii meşteri sau
·.uverani locali) din interiorul mediului cultural dacic şi mai ales multitudinea
lic11eficiarilor de bunuri de prestigiu. O asemenea constatare contrastează flagrant cu
Ideea unui nucleu unic şi centralizator de putere, preocupat de organizarea şi
1 ontrolarea quasi-industrială a activităţilor miniere, de acumularea sistematică şi
1·xdusivă a argintului. În schimb, o serie de descoperiri monetare cu emisiuni de aur,
11111joritatea învăluite în legendă şi, din păcate astăzi pierdute, provin aproape exclusiv
din regiunea Munţilor Orăştiei.

1111

11ulorităţii şi

"" Kllnzl E. 1989, 122: „Wic schon in dcr Kaiscrzeit, warcn auch in der spatcn Republik die Mllnzen
I /11up11rtlger der Propaganda (s.n.), darf man sie doch als einziges bewegliches und wirkliches universelles
lll11str11tionsmatcrial betrachlet. Manche Mllnzen wirken denn auch fast wie Wahlplakate (s.n.)". ln acest sens
•'•Ic sugestivii introducerea în numismatica romanii abia de clUre Caesar a reprezentllrii profilului emitentului
11 1Hwford M. H. 1985, 56). Prin urmare, dacii valoarea simbolicii a monedelor este recunoscuta chiar şi în
• 111111 societlltii romane, cu aUlt mai mult ca poate fi presupusll pentru socieUlti aflate la periferia lumii clasice,
111 rnzul cllrora cu greu ne putem imagina existenta unor sisteme economice bazate pe relatii de tip marfllhnni. ln orice caz, prin scoaterea de sub autoritatea sistemului pentru care a fost emisa., moneda îşi pierde
Ynh>Rrea initialll (Aitchinson N. B. 1988, 270).
'" Stoicovici E., Winkler I. 1971.
'" l.ockyear K. 1997, 96: „Despile the huge arnounts written about him, Burebista is in fact a very poorly~1111wn figure„.". Asupra aceleiaşi „anomalii" se pronuntase anterior şi Winkler I. 1981, 114 („renuntarca
dnulor cu circa doull secole înainte de pierderea indcpenden1ci, la emiterea unei monede proprii este un
ll'llomen cu totul unic ln istoria popoarelor europene din Lat~ne") sau Mihailescu-Bîrliba V. 1990, 97
1„1c11unfarea dacilor de a bate moneda proprie „. reprezintă un fenomen unic şi inexplicabil în toalll istoria
vrrhc"). O interpretare dintr-o perspectivii. diferita este oferitll de Preda C. 1981, 98, potrivit cllruia copierea
1lr1111rului ar constitui „cea mai elocventa dovadă a caracterului unitar al statului lui Burebista".
„., Emiterea localii a denarului republican este atestata de descoperirea de ştante monetare la Tilişca, Pecica,
1 ,, ndiştea de Munte, Braşov, Ludeşti, Poiana. Ştantele corespund ln general celor mai frecvente emisiuni care
pAlrund abundent în deceniile III-IV ale secolului I a. Chr„ dar fenomenul baterii locale de denari parc sll. se
li continuat şi ln epoca imperiala., aşa cum o indicii una dintre cele trei ştantc descoperite la Gradiştca de
Munte, care are ca prototip o monedll din timpul lui Tiberius (Mihllilescu-Bîrliba V. 1990, 98). ŞtanJa
1111111ctara de la Poiana s-a pierdut; este amintitll de Chitescu M. 1968a, 134, nt. 41 care reproduce o
111rorma1ie verbalii a lui Radu Vulpe). Numeroşi numismati au recunoscut dificultatea identificllrii şi a
rYnlullrii cantitll\ilor de moneda astfel emisii. (Poenaru-Bordea G„ Ştirbu C. 1971, 265-282; Poenaru-Bordea
'' 1974, 266, nt. 27-cu literatura mai veche; Crawford M. H. 1980, 52).
"" l'cntru distributia chorologicll a tezaurelor, Horedt K. 1973, 129, fig. 1 şi mai recent Spinu D. 2002, 99,
1111 20.
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4.2.2. Relevanţa monedelor Coson
Numai descoperirile de monede de aur de tip Coson care par să înregistreze o
concentrare pregnantă în regiunea Munţilor Orăştici, ar putea fi considerate ca
indicatori de primă importanţă ai autorităţii deosebite exercitate de un suveran local din
Dacia 111 . Nu trebuie însă pierdut din vedere faptul că astfel de emisiuni au fost
descoperite şi la Axente Sever, jud. Sibiu sau la Cozma, jud. Mureş, la care se mai
132
adaugă şi câteva descoperiri izolate . Prin urmare, monedele Coson au cunoscut o
modestă dar sensibilă răspândire şi în afara zonei Munţilor Orăştici de unde provine
majoritatea descoperirilor, o conjunctură care sugerează că ele nu au fost drastic
„centraliz.ate'', ci puteau fi şi redistribuite în teritoriu. În măsura în care ele nu sunt
falsuri (o ipoteză susţinută prea puţin convingător de Constantin Predam), monedele
Coson ilustrează singura afirmare autentieă în domeniul onomastic şi de excepţie în
134
domeniul numismatic a identităţii şi autorităţii unui suveran din Dacia pretraianică •
Dintr-o perspectivă strict numismatică, personalităţile istorice ale lui Burebista sau
Decebal sunt practic inexpresive, în timp ce Coson, identificat (pe bună dreptate sau
nu) cu Cotiso, dobândeşte prin caracterul excepţional al emisiunilor sale atât de
numeroase şi atât de actuale, o identitate şi un primat de necontestat.
Prin contrast cu celelalte practici monetare din Dacia preromană (copiere,
imitare), caracterul excepţional al acestor emisiuni indică mai degrabă o exercitare
discontinuă şi neuniformă a autorităţii emitente din Dacia de-a lungul celor două secole
care au precedat cucerirea romană. Singularitatea kosonilor în peisajul numismatic al
Daciei, sugerează că numai emitentul lor a beneficiat de accesul quasi-exclusiv la sursa
de materie primă şi numai el a avut posibilitatea de a-şi afirma identitatea şi autoritatea
prin monede de aur. În cazul particular al lui Coson, ideea unui privilegiu regal
exclusiv asupra sursei aurului folosit pentru baterea de monede poate fi invocată şi
susţinută, dar cercetările viitoare vor trebui să lămurească origina materiei prime
(externă sau producţie localll 13 ') precum şi de ce alţi suverani locali (anteriori sau
ulteriori lui Coson/Cotiso) nu au emis (sau nu au avut posibilitatea să emită) monede
din aceiaşi metal cu reprezentarea simbolurilor propriei lor identităţi.

rn Asupra identificării Lui Coson persista încă nesiguranţă. Totuşi, prezenţa într-unele manuscrise ale operei
lui Suetonius Dili. Aug. 23. 4 a formei Cosoni/Cosini pentru numele lui Cotiso pledeaza în favoarea atribuirii
monedelor de aur acestui rege (Daicoviciu H. 1972, 106-109 cu literatura mai veche; mai recent Petolescu C. C.
1991, 17-18). În condiţiile în care majoritatea absoluta a descoperirilor s-au realizat în Dacia şi mai ales în
zona Munţilor Orăştici, se poate considera cil cea din urmă interpretare este cea mai apropiatll de adevi!r. În
acest sens Preda C. 1998, 226-227 şi Petolescu C. M. 1998, 6-7.
112
Cartarea efectuata de Winkler I. 1972, 185, fig. 7, consistent argumentata, este încă de actualitate. Alături
de desccperirile mai vechi, trebuie adi!ugat tezaurul de la TArsa (Chiriac M. 2002). Consideraţiile şi cartarea
luditei Winkler au fost reproduse ulterior de diferiţi autori. ln afara coroanei de munţi a Transilvaniei regasim
descoperiri izolate de monede Coson la Frumuşi!a în sudul Moldovei, la Berzoi şi poate Craiova (?) în
Oltenia, la Timişoara, Vizejdia şi V~ac în Banat.
m Preda C. 1998, 233. Argumentele numismatice care indică provenienia locală a emitentului sunt oferite de
Winkler I. 1972, 182 (degradarea stilistica a unora dintre exemplare) şi 195 (informaţia privind existenta unor
rondele neştanţate)
1.u Daicoviciu C. 1960, 276.
rn Winkler I. 1972, 195 confirmi! observa1ia mai veche a lui Neugebaur în privinţa nuan!ei deschise a culorii
galbene a aurului monedelor Coson, care ar indica un procentaj sporit de argint şi subliniazA necesitatea
efectullrii de analize metalografice pentru detenninarea originii materiei prime.
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4.2.3. Monede de aur de provenineţă externă
Dacă monedele Coson exprimă în mod excepţional o autoritate locală, trebuie
precizat însă că ele nu sunt singurele emisiuni de aur descoperite în Dacia preromană.
Alături de monedele Coson, ar trebuie luate în considerare nu numai enigmaticele
descoperiri de stateri din zona Munţilor Orăştiei, dar şi cele câteva descoperiri cu
111onede boiice sau cu aurei.
Provenienţa staterilor lysimachici care ar fi fost descoperiţi în apa Streiului în
I 'i43 136 , este enigmatică, iar posibilitatea studierii lor în prezent a fost compromisă o
dat! cu trecerea timpului: aceste monede au fost integral topite. Într-o situaţie similarii
Ne află şi alte două descoperiri de lysimachi (alături de care s-ar fi identificat probabil şi
kosoni) realizate în anii 1803 şi 1804 pe dealul Anineşului 137 • În măsura în care aceste
monede sunt autentice, se poate pune întrebarea dacă prezenţa lor în interiorul arcului
1.:urpatic nu ar putea fi mai lesne explicată în contextul acelor fenomene care au
determinat pătrunderea în Transilvania a drahmelor şi denarilor, ca şi a altor importuri
ln prima jumătate a secolului I a. Chr., cu atât mai mult cu cât cercetările numismatice
uu evidenţiat o intensificare a emiterii de stateri lysimachici postumi (de exemplu la
<'ullatis sau Apollonia Pontică) în perioada supremaţiei circum-pontice a lui
Mithridates al Vl-lea Eupatorm. Emiterea acestor monede pare să fi încetat în
momentul în care generalul Marcus Terentius Varro Lucullus supune cetăţile vestpuntice în 72-71 a. Chr., obligându-le să părăsească alianţa cu regele Pontului şi să
1rnunţe Ia emiterea de monedă cu valoare înaltă, la fel cum, mai bine de un deceniu mai
devreme, activitatea monetăriilor de la Dyrrhachium, Apollonia sau Thasos luase sfărşit
139
\Uh presiunea romană
• Prin urmare, momentul cel mai târziu posibil de pătrundere a
unor loturi consistente de astfel de emisiuni în regiunile interioare ale Daciei, nu s-ar
putea data la un interval prea mare de timp după acţiunea lui Lucullus, în aceeaşi
perioadă în care pătrundeau loturile atât de numeroase de drahme şi denari de argint.
Asttel, datarea legendarilor stateri din apa Streiului este lesne de presupus că a premers
ln puţin timp apariţiei monedelor cu legenda Coson. Modalităţile prin care astfel de
111onede de aur ar fi putut pătrunde în sud-vestul Transilvaniei (relaţii directe sau
Indirecte, jaf, dar poate mai degrabă legături de tipul celor care vor fi fost mijlocite de
Acornion) rămân desigur. incerte, la fel cum cu greu s-ar mai putea astăzi proba dacă
1r1.:cptarea în Transilvania a unor loturi de lysimachi postumi nu va fi stat, prin

"" Winkler I. 1972, 187-191, Fcrenczi Ş. 1989b, 121-124 şi Makkay J. 1995 efcctucazA succinte, dar
• 1111~istcnte evidenţe ale mlirturiilor şi informatiilor plstrate despre spectaculosul tezaur descoperit 1n 1543.
I rchuie remarcat! opinia potrivit eareia, descoperirea s-ar fi realizat nu tn apa Strciului (informaţie
• unNideratll ca o posibila fabulaţie a umaniştilor cunosclltori ai operei lui Cassius Dio), ci 1n interiorul unei
lurllticatii din preajma Devei (v. informatia lui Centorio citat! de Winkler I. 1972, 190).
"' Wmkler I. 1972, 192-194; Ferenczi Ş. 1989c, 121-122; Makkay J. 1995, 339.
'"Preda C. 1998, 113; v. şi Poenaru Bordea G. 1999 şi 2001 cu literatura mai veche. Identificarea monedelor
1lr11 tezaurul din apa Streiului ca emisiuni Lysimachos postume, realizate poate tocmai 1n timpul lui
M 11hridates VI, deşi, sa recunoaştem, este ipoteticii, ar constitui totuşi o contrapondere mai viabilii ipotezei
1111111 mai complicate, sugerata de diferiţi autori (Popescu D. 1956, 246, Moscalu E. 1989, 215, Makkay J.
1•1 11\ 339 ş. a.) şi anume aceea a tezauriwii unor fictive stipendii acordate de Lysimachos lui Dromichaites,
r111111c11i1c apoi (ne putem întreba cum?), timp de patru secole (I) pâna la Decebal.
'" <·onovici N. 1985a, 41.
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reciclare, la baza emiterii de monede Coson 140 • În orice caz, atestarea descoperirii
tezaurului de stateri lysimachici (postumi ?) în descoperirile de la 1543 şi 1802 oferă
un indiciu firav dar plauzibil pentru presupunerea pătrunderii în regiunea intracarpatică
a unei cantităţi însemnate de monede de aur de import. Raritatea descoperirilor de
monede ale oraşelor vest-pontice în alte aşezări getice de la sffirşitul epocii Latene 141 ,
prin contrast cu numărul impresionant de stateri ai tezaurului din apa Streiului, desigur,
în măsura în care această descoperire şi-ar dovedi deplina autenticitate 142 , ar pleda
pentru ideea receptării preferenţiale, dacă nu chiar exclusive, a monedei de aur de
import într-un centru de putere intracarpatic.
Monedele boiilor au pătruns în Dacia, fie ca exemplare izolate (Craiova,
Oradea), fie ca mici tezaure de 2-4 monede (Tămădău Mare, jud. Ialomiţa, Noul
Săsesc, jud. Sibiu). Numai de la Geoagiu de Sus, jud. Alba provine un lot mai
consistent de cca. 30-40 de monede de aur de tip „Biatec". Asocierea a şapte stateri
boiici de aur aparţinând aşa numitului tip „Muschet" în tezaurul de la Şieu Odorhei,
jud. Bistriţa-Năsăud, cu drahme de Apollonia şi Dyrrhachium, cu tetradrahme ale
Macedoniei Prima, cu thasiene şi cu imitaţii ale acestora 143 , sugerează că pătrunderea
lor s-a realizat concomitent sau poate cu puţin mai târziu momentului de aflux al
acestor emisiuni sudice. Prezenţa emisiunilor celtice în regiunile intra- şi extracarpatice
a fost r,usă în legătură cu acţiunile militare ale lui Burebista în bazinul Dunării
44
mijlocii • Totuşi, numărul restrâns de descoperiri realizate pe teritoriul României, ar
infirma ipoteza câştigării unor cantităţi mari de prăzi luate de la boii sau taurisci, ci mai
degrabă ar sugera o pătrundere cu totul modestă a unor emisiuni celtice în Dacia, poate
mai degrabă pe calea schimburilor de bunuri de prestigiu. Semnificativ este în acest
sens este faptul că majoritatea staterilor de tip „Muschel" se concentrează în interiorul
cadrilaterului bohemic şi sunt atestaţi arareori în Slovacia sau în bazinul Tisei 145 ,
regiuni în care se vor fi desfăşurat probabil campaniile lui Burebista. În orice caz,
distribuţia lor în teritoriu, din nordul Transilvaniei şi până în Muntenia sugerează că
aceste monede nu au fost „monopolizate" şi tezaurizate de către o ipotetică putere
centrală.

În sffirşit, o altă descoperire de excepţie, realizată în ultimul deceniu al
secolului al XIX-iea, este tezaurul de 32 de aurei augusteici de la Timişoara - singura
descoperire cu un astfel de inventar, realizată până acum pe teritoriul României 146 .
Dacă monedele din apa râului Strei sunt quasi-legendare, iar explicarea provenienţei lor
""Nu trebuie pierdut din vedere ca, în medie, monedele „Coson" cânt.aresc 8,42 g, o valoare care corespunde
tocmai mediei ponderale a emisiunilor târzii de stateri lysimachici postumi de aur batuţi în cetB\ile
vestpontice (Preda C. 1998, 229). În acest aspect al similitudinilor ponderale rezida şi argumentul principal al
autenticitaţii monedelor Coson pusa sub semnul întrebarii de cAtre Preda C. 199S, 232-233.
iii Emisiuni de argint târzii ale cetllţilor pontice au fost descoperite în mod iwlat în aşezarile getice de la
Poiana, Popeşti sau Isaccea: Poenaru Bordea G. 1979, 158; 1999, 163.
m ln privinţa falsificarii renascentiste a unor monede Lysimachos, v. Gyulai P. 1969, SSS, n. 12 (cu literatura
mai veche) şi Iliescu O. 1968. Cu toate acestea, detaliile relatarilor privind co11diţiile de descoperire ale
tezaurului din apa Streiului (reproduse de Makkay J. 1995, 335-337; o sintetizare a lor: 338, tab. I) sugerează
mai degrabll autenticitatea descoperirii.
3
ii Preda C., Marinescu G. 1986, 19.
'""' Preda C. 1998, 280.
IH Preda C., Marinescu G. 1986, se.
lll• Preda C. 1998, 321.
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11u depăşeşte tărâmul

ipotezelor, de această dată dispunem de un indiciu mai consistent
pentru documentarea importării unui lot, fie el modest sub aspect cantitativ, de monede
de aur.
Dacă descoperirile de monede Coson şi de stateri lysimachici (indiferent dacă
~unt postumi sau nu) par să se concentreze în regiunea Munţilor Orăştiei, sugerând
pregnanta autoritate a centrului de putere de aici, nu acelaşi lucrul poate fi afirmat
despre emisiunile boiice sau despre aureii augusteici de la Timişoara. Acestea din urmă
·•-nu regăsit însă în număr relativ restrâns, mult inferior celui al emisiunilor lui Coson
'nu enigmaticilor stateri din apa râului StreL Prin urmare, existenţa acestora ar trebui
i.:orelată de acea autoritate care a avut capacitatea de a determina ridicarea
111onumentalelor fortificaţii din Munţilor Orăştiei. Se poate însă cu greu considera că
11i.:eastă incontestabilă autoritate ar fi putut controla circulaţia monetară în totalitatea ei
'nu circulaţia obiectelor de aur în particular, ca dovadă descoperirile de stateri boiici şi
de aurei, amintite mai sus. În orice caz, provenienţa staterilor lysimachici, a celor boiici
.,au a aureilor augusteici, quae Caesaris sunt, este mai degrabă externă Daciei
preromane şi se poate bănui că viitoare analize metalografice nu vor dovedi contrariul.
ZăcAmintele din Munţii Apuseni şi exploatarea lor în Dacia
5.1. Caracteristicile zllcAmintelor din Munţii Apuseni
Zăcămintele de metale preţioase din vestul Transilvaniei prezintă anumite
particularităţi care le diferenţiază de alte surse folosite în antichitate pentru procurarea
argintului, cum au fost de exemplu minele de la Laurion sau cele din Peninsula Iberică.
În cadrilaterul aurifer din Munţii Apuseni de sud se regăsesc frecvent filoane de aur
nativ, volburi cu aur nativ sau filoane cu telururi aurifere. în aceste zăcăminte se
regăseşte şi argint în proporţii importante de până la 30%. Cu alte cuvinte, minereurile
aurifere vest-transilvănene conţin unul dintre procentele cele mai ridicate de argint din
'
147
I ·.uropa
.
În aceste condiţii, extragerea unuia dintre metale nu putea fi realizată în mod
i.:u totul independent de a celuilalt, în cazul unor exploatări de filon 148 • Mai mult chiar,
.~c poate presupune că raportul aur - peste 60%, argint - sub 30% din aceste zăcăminte
s-ar fi putut regăsi în producţia de obiecte finite din Dacia preromană, dar, tocmai în
nccst sens, evidenţa arheologică pentru perioada Latene-ului târziu este însă
i.:ontrastantă. Pe de altă parte, separarea argintului din minereurile aurifere (din aşa
numitul electrum) presupunea tehnologii complicate (de cementare sau sulfurare) 149,
111ai dificile decât procedeele de cupelare a galenei şi, potrivit unor opinii, ele ar fi fost
0
n1 greu practicate în antichitatea preromanăis . De asemenea, în rocile din Munţii
Metaliferi argintul se mai regăseşte şi în zăcămintele cuprifere sau de sulfuri
polimetalice, dar în proporţii modeste 151 , iar pentru exploatarea preromană şi chiar

5.

'" llanmann A 1968, 19 şi urm.
'" Stoicovici E., Stoicovici F. 1973, 542.
11 1
' Forbes R J. 1971, 180-181, 239.
"" Forbes R J. 1971, 244; ln cazul particular al metalurgiei preistorice din Dacia. dificultatea separ!!rii
11r11111tului din minereurile aurifere a mai fost semnalata şi de îtglăs G. 1892, 408, Stoicovici E., Stoicovici F.
I1>73, 542 („în metalurgia argintului din antichitate nu se cunoştea o metoda eficienta de separare a aurului de
111~1111 şi invers"), sau laroslavschi E. 1997, 18 şi 85.
''' Mutihac V., lonesi L. 1974, 565.
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5.2. Evidenţa exploatlrilor antice
În literatura consacrat! resurselor în metale preţioase din Munţii Apuseni
exploatate în antichitate se dezbate pe larg prezenţa şi obţinerea aurului, dar se vorbeşte
foarte rar ·despre exploatarea unor z.ăcăminte de argint. Dupil cum am arătat anterior,
analizele chimice efectuate de Axel Hartmann au evidenţiat indiciile exploatării unor
filoane de aur din Munţii Apuseni în epoca târzie a bronzului şi în Hallstatt-ul timpuriu,
epoci în care însă piesele de argint sunt quasi-absente în descoperirile arheologice.
Referindu-se la mineritul din Dacia romană, Dumitru Tudor arăta că „despre minele de
argint, aramă şi plumb ştim foarte puţin"uz. în mai vechea lucrare a lui Vasile
Christescu, dar şi în consistenta contribuţie mai recentă a lui Volker Wollmann,
informaţii referitoare la exploatarea şi prelucrarea în perioada provincială a argintului
din Carpaţi sunt extrem de sumare 1s3•
Descoperirile evocate pentru argumentarea unei industrii a cupelării galenei în
Dacia preromană nu prezintă elemente de datare convingătoare, iar încadrarea lor
cronologică în perioada provincială este mai plauzibilă. Potrivit lui Wollmann, „nu
cunoaştem până în prezent în Dacia cuptoare de topire pentru obţinerea argintului, nici
măcar gropi în care să fi avut loc cele două procese" şi anume topirea minereului şi
cupe larea galenei 1S4• În istoriografia românească o singură descoperire, realizată în
condiţii prea puţin documentate, a fost evocată în sprijinul atestării cupelării galenei
înaintea cuceririi romane. Mai întâi Pârvan şi mai apoi alţi cercetători ai Daciei
preroramne au accentuat semnificaţia descoperirii în 1804, „între nişte dărâmături" de
la Grădiştea Muncelului a unei impresionante cantităţi de galenă (1700 kg),
presupunând, . fftrl1 orice argumente, datarea acestora în epocă dacică m. Trebuie
precizat însă că pentru timp mult prea îndelungat au fost trecute cu vederea o serie de
indicii epigrafice care atestă prezenţa romană fennă în acea regiune şi mai ales pe acel
sitis6 .
Recent, cercetările „preventive/de salvare" de la Roşia Montană au oferit
câteva indicii noi în privinţa exploatărilor străvechi de aici. În interiorul minelor de aur

m Tudor D. 1960, 403. lnformatia sa potrivit cl!reia la Centum Putea ar fi fost organizalA o mina de argint
este contrazisa de informaţiile lui Wollmann V. 1996, 151-152 care semnaleaza aici exclusiv filoane de
cupru.
.
153
Christescu V. 1929; Wollmann V. 1996. O posibila exploatare antica a unui zacllmAnt de argint este
mentionatA doar într-o harta minieri austriaca de la 1766, în masivul Mllgura BAiţei ln care este marcai
amplasamentul unui pul „stravechi" (Wollmann V. 1996, 131, nt. 12.). Unele indicii la fel de imprecise sunt
mentionate la H11rtagani sau Dognecea (Wollmann V. 1996, 132 şi 153, nt. 128). Din pacate, în absenta unor
elemente de datare sigure, vechimea acestor exploatl!ri este incertll, iar atribuirea lor tot atât de ipotetica.
is• Wollmann V. 1996; 123.
5
" Pllrvan V. 1926, 594. Mai recent laroslavschi E. 1997, 19.
"" Opreanu C. H. 1998&, Opreanu C. 2000. Atelierele metalurgice de la Gradiştea de Munte, cercetate în anii
'50 sunt datate înainte de 106 p. Chr. do catre Glodariu L 1982, 120, pe baza unor piese de facturii romana(!)
considerate poate prea uşor ca importuri pretraianice. Vestigiile unor ateliere metalurgice descoperite tot aici
în 1988 şi care ar ilustra doua niveluri de calcare (I) au fost considerate iniţial ca post-traianice (v
MihAilescu-Birliba V. 1990, 98, n. 16 care reproduce comunicl!rile autorilor sApAturii), dar au fost ulterior
antedatate îndoielnic de Glodariu 1„ laroslavschi E., Rusu A 1992, 57 şi urm.
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romane din Masivul Câmic 157, dintre numeroasele probe de lemn supuse analizelor
izotopice C 14, două au indicat datări anterioare cuceririi traianice, însă nu trebuie
pierdută din vedere posibilitatea ca minerii din epoca provincială să fi folosit trunchiuri
tlliate mai devreme. În orice caz, aceşti doi indicatori cronologici pretraianici sunt
singurii de acest fel descoperiţi într-o cercetare arheo-minieră extinsă pe nu mai puţin
Je 5 km de galerie. Se presupune (!) „o primă fază de săpare a unor galerii simple în
epocă dacică, urmată de adâncirea şi lărgirea (s. n.) lucrărilor miniere în epocă romană.
Mai mult, intervenţiile modeme au deranjat (s. n.), la rândul lor, lucrările miniere
preexistente"tsR. Se poate pune întrebarea cum au fost identificate acele „simple
galerii" dacice, din moment ce ulterior, în epocă provincială şi apoi modernă ele au fost
lărgite! În orice caz, cercetările intreprinse de echipa condusă de Beatrice Cauuet nu au
evidenţiat încă ceramică sau unelte databile cert în epocă preromană. Astfel de rezultate
ilustrează mai degrabă dificultatea documentării unor exploatări miniere preromane în
Munţii Apuseni, în pofida unor cercetări metodice intensive.
Cercetările recente de la Roşia Montană desfăşurate în reţeaua minieră Câmic
I 3 au condus la identificarea, într-un context din care provin şi câteva lămpi romane, a
unui rulou de oxid de plumb (litharge), un subprodus al unei prelucrării individuale (!)
159
11 galenei (argintifere?), care ar indica, potrivit autoarei raportului
, existenţa la
~11prafaţă, în apropierea intrării în mina respectivă, a unui atelier de tratare a plumbului
argintifer (încă nelocalizat!). Se poate însă pune întrebarea dacă pe baza identificării
unui astfel de obiect (singurul până acum de acest fel!), putem argumenta existenţa
unui întreg lanţ productiv, inclusiv exploatarea unor zăcăminte de plumburi argintifere.
Potrivit rezultatelor eşantionărilor evocate în acelaşi raport şi pe care le-am datora unei
echipe de geologi de la Cluj, în reţeaua minieră Câmic 5 minerii antici ar fi putut
exploata o cantitate de aur şi de argint într-o proporţie surprinzător de asemănătoare cu
cca evocată de loannes Lydus 160 • S-ar părea că acest thopos vechi de aproape două
milenii revine mereu în actualitate.
Concluzia cea mai prudentă ai fi, poate, recunoaşterea imposibilităţii
evidenţierii până acum, în Munţii Apuseni, a unor exploatări preromane de metale
preţioase în general şi mai ales a argintului în mod special. Din această perspectivă,
tocmai raritatea pieselor de aur din Dacia preromană ar putea constitui un indiciu
consistent pentru conturarea unei activităţi miniere cu totul modeste, de-a lungul
lntrcgii perioade a Latene-ului târziu, tocmai într-o regiune atât de bogată în zăcăminte
nurifere. După cum afirma Ştefan Ferenczi, „de dragul adevărului trebuie să precizăm
161
d\ dovezile arheologice pentru însăşi exploatarea auriferă lipsesc cu desăvârşire" •

''' 1lnnmann A. 1968, 22: minereurile aurifere de la Roşia Montanll conJin cca. 25% Ag şi cca. 0,0 I% Cu.
'" <·auuet B. et alii 2003, 255-256. Publicarea rezultatelor cercetllrilor din 2003 nu au schimbat datele
p111blcmei. Asupra posibilitlJilor ca analizele radiocarbon sa fumizeze rezultate imprecise, Palincaş N. I 997a,
J1,.z9.

'"' Modul de publicare a acestui rapon nu ingAduie determinarea autorului sau autorilor textului din Cronica
• „,·cettJrllor arheolog/ce din Romdnia - campania 2003, Bucureşti, 2004, 283-288. Putem însA banui cll
n111uorea textului este Bl!atrice Cauuet, responsabila de sector şi nu Valentin Voişian şi Ovidiu Ţentea care
111111reaza în capul listei colectivului.
''"' Cauuet B. et alii 2004, 286: „anticii au putut recupera peste 6 kg de aur şi cel putin 12,S kg de argint...
Mrnlionam cu aceasta ocazie ca argintul reprezinta dublul cantitA\ii de aur".
'"' l'erenczi Ş. I 989a, 47, n. 38.
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S.3. Problema mâinii de lucru

şi

cea a

prospecţiunilor

Atât Florin Medeleţ, cllt şi Aurel Rustoiu recunosc amploarea pe care o
presupunea extragerea din minereuri a metalelor ~reţioase şi exclud posibilitatea unei
acţiuni individuale şi ocazionale în acest sens 62 • Ambii autori recunosc implicit
necesitatea organizlirii procesului tehnologic de exploatare a minelor la nivel
comunitar, dacă nu statal. În Dacia preromană, o astfel de activitate cu caracter quasiindustrial ar fi fost posibilă, potrivit unei păreri adânc încetăţenite în istoriografia
163
românească, numai „când dacii şi-au organiut un puternic stat centralizat" . Fără să
intru în rândurile de faţil într-o polemică privitoare la consistenţa acestei teze, ţin totuşi
să reamintesc relevanta afirmaţie a lui Strabo VII. 3. 11, potrivit caruia la moartea lui
Burebista, stăpânirea acestuia s-a fragmentat în patru (şi mai apoi în cinci!) formaţiuni
distincte 164 • Se poate considera că o structură de putere, desigur, redutabilă din punct de
vedere militar, dar care îşi menţine coeziunea numai atâta timp cât supravieţuieşte
conducătorul ei, în virtutea prestigiului şi prestanţei acestuia, cu greu ar putea fi
considerată un „stat unitar şi centralizat".
Dacă în Dacia ar fi existat comunităţi specializate de mineri „autohtoni"
înaintea cuceririi romane, se poate bilnui că prezenţa lor ar fi fost evidenţiată în
izvoarele epigrafice locale şi nu ar mai fi ~cut necesară colonizarea în Munţii Apuseni
de către statul roman a comunităţilor de mineri ilirici (Pirustae, Baritustae, Sardeates).
După cum reiese din recenta sinteză a lui Volker Wollmann, implicarea unor
comunităţi autohtone dacice în exploatările romane din Munţii Apuseni se întemeiazA
pe argumente prea puţin consistente şi este mai degrabă ipotetică 165 • Caracterul
„autohton" al necropolelor de epocă provincială de la Muncelu-Brad sau Boteş
Corabia, argumentat prin prezenţa unei ceramici „de tradiţie Latene'', este mai degrabă
discutabil, mai ales în absenţa unor indicii epigrafice explicite 166 • În schimb, populaţia
minieră de origine externă Daciei este abundent atestată de sursele epigrafice
167
repertoriate de Wollmann •
Prin unnare, la ora actuală cercetarea dispune de prea puţine argumente
concrete pentru susţinerea exploatării şi prelucrării sistematice şi de anvergură a
argintului în Dacia preromană. Absenţa unor vestigii arheologice de epocii dacicii
aparţinând în mod cert unor comunităţi cu specific minier obligă la reţinere în
susţinerea exploatării miniere a metalelor preţioase în cele două secole care au premers
cuceririi romană. Mai mult, dificultatea separării în antichitate a argintului din
zăcămintele aurifere aruncă încă o umbră de îndoială asupra originii locale a argintului
utilizat în orfevrăria dacică din Latene-ul târziu.

u' 2 MedeleţF.1993,

ll-12;RustoiuA.1996e,38.

u.1 Roman 8., Slntimbreenu A„ Wollmenn V. 1982, 12.

Asupra „efemeritltii" înfllptuirilor politice ale lui Burebiste, istoriografia româneasca a insistat mai puţin.
chiar şi Daicoviciu C. 1955, 48 recunoştea ca „statul cu greu închegat sub Burebista se destrame
odata cu dispariţia, prin violenţa, e 1nterneietorului".
15
'' Wollmann V. 1996, 155-159.
IM Wollmenn V. 1996, 157-158. Ar mei trebui adauget şi ca, în cercelllrile sistematice de teren aflate în curs
de desflişurare le Roşia Monteni pe o suprafaţA considerabila, nu au fost evidenţiate pana în prezent vestigii
arheologice certe anterioare cuceririi romane (informaţie Paul Damian).
167
Wollmenn V. 1996, 159-171.
1
"'

Totuşi,
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În lipsa unor informaţii consistente asupra exploatării pretraianice a
zl'lclmintelor de metal preţios, unii cercetători au sugerat că organizarea post-traianică a
activităţilor miniere în Munţii Apuseni nu ar fi putut debuta fără contribuţia
elementului autohton, bun cunoscător, desigur, al resurselor locale (v. supra§ I). Se
poate însă pune întrebarea dacă nu cumva primele prospecţiuni în Dacia nu vor fi fost
întreprinse tocmai de către de romani înaintea cuceririi traianice, poate în contextul
stabilirii raporturilor clientelare. dintre Domitian şi Decebal, când, potrivit lui Cassius
Dio LXVII. 7. 4, i-au fost trimise lui regelui dac nu numai stipendii în bani, ci şi
meşteri cu diferite specializări. Dacă printre aceştia se vor fi numărat şi persoane
însărcinate sau specializate în prospectarea zăcămintelor metalifere, nu vom afla poate
niciodată.

În orice caz, autorităţile romane (nu numai principele, dar şi legatii săi) erau
extrem de preocupate de identificarea şi chiar exploatarea resurselor de metale
preţioase din vecinătatea Imperiului. În acest sens este sugestiv episodul relatat de
Tacitus, în care un le~at al Germaniei Superior a iniţiat exploatarea unui zăcământ de
argint din Barbaricum 68 • Prezenţa timpurie în Dacia încă în timpul lui Augustus a unor
comandanţi romani este atestată în Res Gestae V. 48-49 şi a fost dezbătuta de Syme 169 .
Chiar dacă nu dispunem de indicii concrete în privinţa efectuării de către vreun
comandant roman a unor prospecţiuni miniere, putem bănui că în momentul cuceririi
traianice, promotorii politicii imperiale erau la curent, deja de mai bine de un secol, cu
realităţile sociale şi cu potenţialul zăclmintelor Daciei, astfel că această regiune nu
reprezenta o terra incognita pentru strategii romani. Din păcate însă pentru cercetarea
actuală, problematica legată de exploatarea preromană a zăcămintelor metalifere din
Dacia rămâne încă prizoniera domeniului incert al ipotezelor.

5.4.

Relevanţa

analizelor metalografice în stadiul actual al cercetlrii

Stadiul actual al cercetărilor metalografice efectuate asupra unor monede sau
obiecte de orfevrărie databile în Latene-ul târziu, se întemeiază pe un număr cu totul
modest de obiecte analizate, uneori după metode diferite, lipsite uneori de suficientă

"'' Tacitus, Annales 11. 20. 4-S. Potrivit lui Tacitus, legatul Gennaniei Superior. Curtius Rufus, probabil în
43 sau 47 p. Chr. ar fi patruns ln fruntea legiunilor sale în finului maniacilor, cu care Roma stabilise anterior
raporturi de arnicitia (Tacitus, Germ. 29) şi ar fi organizat exploatarea miniera a unui zacamânt de argint,
folosind ca mâna de lucru propriii soldaţi. Episodul sugereazll ci exploatarea de facto a unor zacaminte şi
proprietarea de iure a imparatului asupra unor mine sunt doua conjuncturi cu totul distincte. Aplicata în cazul
IJeciei preromane, o astfel de constatare ar evidenţia o data în plus inconsistenta teoriei monopolului regal
dacic asupra exploatarilor miniere.
"'' Syme R. 1971, 26-39. În istoriografia româneasca, numai Daicoviciu C. 1960, 293 recunoaşte ci „cel care
ii respinge (pe daci) şi unnareşte - pe Mureş - pini în inima Daciei e generalul M. Vinicius". O opinie
diferita la Pârvan V. 1926, 85, n. I. Semnificativ este faptul ci 1n legAturA cu posibila campanie a lui Vinicius
11 fost pusa aluzia la supunerea în timpul lui Augustus a dacicului Appulus (Conso/atio ad Liviam 387-388).
Potrivit lui Russu I. I. 1961, 85 şi unn„ acest Appulus ar putea fi identificat ca centru al apulilor, poate chiar
cu cetatea de la Piatra Craivii, a carei amplasare în prejma ,.cadrilaterului de aur" al Transilvaniei ar putea
sugera controlarea de clltre suveranii de aici a cllilor de acces cltre regiunile bogate în zacaminte aurifere. Nu
vom dispune poate niciodatll de indicii sugestive în privin\a unei similitudini între actiunea lui Vinicius şi cea
pe care avea sa o întreprinda câteva decenii mai târziu legatul Curtius Rufus in agro Mal/iaco (v. nota
precedenta).
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acurateţe 170 şi suferă mai ales de lipsa unei colaborări susţinute şi a unui dialog fecund

între arheologi şi partenerii lor fizicieni 171 • Analizele metalografice 172 au condus la
efectuarea câtorva observaţii şi remarci, nici pe departe lipsite de interes, dar au
evidenţiat şi unele ambiguităţi, precum şi limitele şi relativitatea unor astfel de
investigaţii.

Prezenţa aurului coloidal roşu în structura chimică a podoabelor dacice de
argint ar constitui, potrivit lui Stoicovici şi colaboratorilor, un indiciu al exploatării
resurselor locale de minereu 173 • Totuşi, unele piesele din tezaurul de la Bi:\lăneşti conţin
atât aur coloidal-roşu, cât şi granular negru, iar altele (cupa cu inscripţie de la
Sâncrăineni, sau o brăţară de la Bistriţa) ar conţine numai aur granular-negru 174 ,
prezentând abateri faţă de structura minereului local. Autorii analizelor chimice nu au
precizat, sau nu au fost în măsură să precizeze însă dacă această abatere ar trebui
explicată ca indiciu al unei surse externe sau dacă (mult mai probabil) este rezultatul
controlării de către orfevru a structurii chimice a aliajelor. Într-o altă contribuţie se
arată însă că deşi metalurgia locală dacică ar fi întrebuinţat „acelaşi metal de argint
(probabil aliaj pe bază de argint - n. n.) de compoziţii variabile atât la confecţionarea
bijuteriilor, cât şi la baterea monedelor" (probabil a monedelor locale), cu toate acestea,
„adaosul de cupru la monedele de argint era perfect controlat şi aplicat uneori cu
predilecţie (s. n.)"m. Prin urmare, structura chimică a pieselor de orfevrerie este
rezultatul tehnologiilor utilizate în atelierele de orfevrărie (!) şi nu oglindeşte în mod
nemijlocit structura zăcămintelor 176 • În acest caz, compararea structurii chimice a

1711
in cazul studiului Ţintea H., Kovăcs C. 1964, 469-472, similitudinile sau deosebirile structural-chimice
dintre podoabe şi monede nu au fost comentate şi nici nu sunt concludente, datorita modului de prezentare
sumara a rezultatelor analizelor. Concluziile analizelor metalografice efectuate pâna în prezent pe produse ale
orfevreriei dacice, aşa cum au fost ele prezentate în literatura, îşi vădesc caracterul lor extrem de general şi
relativ, dac! nu chiar derizoriu. Concluzia potrivit cAreia probele de la Perşinari, SAncrllieni şi dintr-o imitaţie
barbarii după un denar republican ar ilustra faptul că „tehnica bunii s-a menţinut mult timp" (Stoicovici E.,
Winkler I. 1967, 455), în ciuda diferenţei cronologice de peste un mileniu (!)sunt în milsură sa ridice vii
semne de întrebare în privinţa consistentei concluziilor.
171
De exemplu Stoicovici E., Stoicovici F. 1973, 375 men1ionează sec faptul ca piesele analizate ar fi fost
selecţionate de H. Daicoviciu şi C. Pop „pe criterii istorice'', care probabil nu vor fi niciodata precizate. În
ciuda numllrului cu totul restrâns al pieselor studiate, evidenţierea varietăţii sporite a structurilor chimice a
probelor studiate sugereazl o selectare mai degrabă nesistematicii a mostrelor de studiu. De exemplu, dintre
cele 36 de piese de orfevrerie considerate ca „dacice" şi examinate, numai 24 {douA treimii) sunt databile în
Latene-ul târziu (Stoicovici E., Stoicovici F. 1974, 19, nt. 2, citaţi şi de Iaroslavschi E. 1997, 87). În acelaşi
sens, Stoicovici E., Winkler I. 1967, 449 considerau cA topoarele de la Perşinari ar fi .dacice"!
m Metode chimice folosite: dizolvarea la cald a aliajului pe bază de argint în acid azotic concentrat, filtrarea
aurului de reziduu şi cântllrirea acestuia dupa splllarc, uscare şi calcinare la 800", precipitarea argintului din
soluţia de azotat de argint şi titrarea iodometrici a cuprului. Pentru descrierea procedeelor tehnice folosite
pentru obtinerea rezultatelor care stau la baza tuturor contribuţiilor lui Stoicovici, o prezentare mai
amanunţita la Stoicovici E., Stoicovici F. 1972, 375.
m Stoicovici E., Stoicovici F. 1972, 375: „aurul coloidal-roşu {... )pare a fi specific pentru minereul extras
din subsolul Daciei" şi „aurul coloidal-roşu nu rezultă din monedele de argint de provenienţll din afara
teritoriului Dacici". Aceiaşi autori aveau sa arate ulterior (Stoicovici E., Stoicovici F. 1974, 21) ca „aceste
minereuri conţin atAt aur coloidal (roşu), cât şi aur granular (negru)".
m Stoicovici E., Stoicovici F. 1974, 19-20.
175
Stoicovici E., Stoicovici F. 1973, 542.
176
Trebuie precizat faptul că şi în cazul unor analize de mare acurateţe (studierea izotopilor de plumb), sursa
maleriei prime a unor piese preistorice din metal preţios nu poate fi întotdeauna identificata cu precizie:
Pcrnicka E. et alii 1993.
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11liajelor diferitelor piese de orfevrerie, a monedelor sau a unor eventuale mostre de
zllcllmânt nu ar fi nici pe departe în măsură să ofere sugestii consistente în privinţa
originii locale sau nu a materiei prime folosite pentru obiectele finite.
O astfel de evidenţă care ilustrează mai degrabă relativitatea posibilităţilor de
determinare a sursei de materie primă a fost însă receptată în istoriografia recentă
dedicată epocii dacice într-un mod cu totul diferit: „ipoteza încetării exploatării
1ugintului în Dacia nu mai poate fi susţinută. Analizele fizico-chimice realizate de E.
Stoicovici pe monede dacice din sec. III-II a. Ch. şi pe podoabe dacice din sec. I a. Ch.
începutul sec. Ip. Ch. („.) au relevat exploatarea argintului local în întreg intervalul
rnenţionat" 177 . Lipsite de o infrastructură documentară consistentă, astfel de afinnaţii
oglindesc preocuparea pentru perpetuarea presupunerii unei interdependenţe strânse
între exploatarea minieră locală şi producţia de piese de orfevrerie din Dacia
preromană.

6. Concluzii
Problematica legată de circuitul metalelor preţioase în Dacia preromană ar
trebui înţeleasă, poate nu atât prin prisma unor ipoteze tentante, cum este cea a
monopolului regal, ci mai degrabă pe baza evaluării conjugate a stadiilor informaţiei
nctuale oferite de sursele literare, de evidenţa arheologică şi numismatică sau pe baza
precizărilor atât de utile pe care Ie-ar putea furniza discipline ca geologia sau
rnetalografia în privinţa zăcămintelor locale de aur şi argint şi a compoziţiei obiectelor
finite.
În stadiul actual al infonnaţiei, se poate considera că numai tezaurele de
rnonede „Coson" şi eventual legendarele loturi de stateri lysimachici (postumi?) din
1ona Munţilor Oră.ştie ar putea fi invocate în susţinerea unui anumit privilegiu exercitat
de grupul dominant de aici fie asupra unor modeste exploatări miniere, fie asupra
irnportului şi circulaţiei aurului în Dacia preromană. În schimb, difuziunea largă sub
11spect chorologic a tezaurelor de podoabe, de piese de port şi de denari şi drahme din
l>ucia preromană nu este însă în măsură să argumenteze pozitiv, ci mai degrabă
contrazice ideea unei centrali:zări a argintului în centrul din Munţii Orăştici sau în
oricare alt centru unic din Dacia preromană.
Contrastul dintre raportul aur-argint din zăcămintele Munţilor Apuseni şi
111portul ilustrat de numărul obiectelor finite de orfevrărie sau monede din aur şi argint
din Dacia preromană, inconsistenţa indiciilor privitoare Ia o exploatare intensivă a
1l\cămintelor locale şi inexpresivitatea analizelor metalografice realizate până acum,
pledează în mod precumpănitor pentru explicarea originii materiei prime a orfevrăriei
dncice prin facila reciclare parţială a loturilor de drahme şi denari republicani importate
111 prima jumătate a secolului I a. Chr. Originea materiei prime folosite în orfevrăria
dncică nu ar trebui căutată poate cu atâta insistenţă istoriografică în ipoteticele
exploatări preromane ale zăcămintelor din Munţii Apuseni care, după cum am arătat, cu
11.rcu ar fi fumizat argint în mod exclusiv şi într-o cantitate superioară aurului. Nici în
1111.ul emisiunilor lui Coson, ipoteza originii externe a materiei prime nu ar trebui
"' Rustoiu A 1996a, 48. În acelaşi sens, laroslavschi E. 1997, 118: „Contributia metodelor modeme de
Investigare (... ) a fost decisivii, ele demonstrAnd convingator (sic!) ca toate piesele avAnd în continui aur' nloidel roşu sunt confectionete din minereuri provenind din Transilvania'".
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exclusă, existând în acest sens unele argwnente sugestive, este adevărat, deocamdată
numai de ordin circwnstanţial-istoric. Analizele metalografice şi-ar putea aduce un
aport decisiv în lămurirea provenienţei locale sau externe a aurului lui Coson.
În explicarea fenomenului importului de monedă din metal preţios, dar şi în
privinţa unui posibil import de tehnologie minieră, nu ar trebui să se piardă din vedere
identitatea furnizorului şi a beneficiarului, precum şi potenţialele lor interese. Pentru
explicarea fenomenului importurilor (atât de obiecte cât şi eventual de tehnologie) în
Dacia preromană, ar trebui luată în considerare cu precădere raportul dintre o superputere politică şi economică aflată în plină expansiune şi o comunitate etnicii (sau poate
chiar polietnică ?) aflată într-un proces de reorganizare social-economică (indicată de
intensificarea constituirii de aşezări de dimensiuni mai mari, adesea fortificate) şi
preocupată de transformarea sistemului de reprezentare simbolică (sugerată de
schimbările majore în domeniul ritualurilor funerare şi de elaborarea unui repertoriu de
piese de orfevrerie original). Într-o astfel de conjunctură culturală, impactul pătrunderii
marii mase de monedă romană nu ni-l putem închipui decât major. Acel grup social
care a putut avea şansa să beneficieze în mod preferenţial de afluxul de importuri
romane, a dobândit pe plan local un prestigiu deosebit şi o poziţie dominantă de
invidiat. Se poate presupune că prin redistribuirea controlată a bunurilor de prestigiu
(mai ales a loturilor monetare de import), grupul respectiv putea dobândi o autoritate
care să îi permită reorganizarea şi ierarhizarea societăţii din mijlocul căreia provenea,
potrivit intereselor sale specifice. Renunţarea la afinnarea prin emisiuni monetare
locale a unor autorităţi regionale, determinată probabil tocmai de afluxul denarilor şi al
drahmelor şi poate mai ales abundenţa temporară a acestei monede de argint aflate în
circulaţie în Dacia preromană au oferit condiţiile favorabile unei rapide reconfigurări a
principiilor de exprimare simbolică a elitelor, prin constituirea unui spectaculos
repertoriu de însemne şi embleme ale statutului social conţinute în tezaurele dacice.
Exercitarea unui anumit control asupra circuitului metalelor preţioase (resurse,
prelucrare, redistribuire) de către elementele suprastructurii dacice nu trebuie infirmată,
dar nici nu trebuie absolutizată, cu atât mai mult cu cât cercetării îi lipsesc
instrumentele conturării unei imagini detaliate şi amănunţite a realităţilor social178
politice şi economice din Dacia preromană . Se poate însă presupune că elitele locale
grupate în jurul unor centre de putere erau beneficiarele producţiei, circulaţiei şi
manufacturării bunurilor simbolice realizate din metale preţioase, în virtutea unor
convenţii şi reglementări sociale curente, asemănătoare poate în anumite privinţe
dreptului cutumiar şi privilegiilor medievale, însă nici pe departe monopolului statal
modem de tip capitalist. În aceste condiţii, se poate pune întrebarea dacă nu cumva
dăinuirea îndelungată în istoriografie a teoriei „monopolului regal" dacic asupra
metalelor preţioase, nu a avut drept consecinţă eludarea explicării provenienţei
metalelor preţioase în Dacia preromană prin conjWlcturi conforme cu evidenţa
arheologică, numismatică şi geologică, dar mai puţin tentante şi poate, aparent
depreciative pentru prestigiul modem al elementelor etnice locale, şi anume aceea a

. ""În ciuda numeroaselor eforturilor interpretative din literatura de specialitate moderna (Crişan I. H. 1977,
· 209-217, cu literatura), trebuie recunoscutll precaritatea informaţiilor oferite de sursele literare (Flavius
Josephus, Ant. Jud. XVIII, I. 5; Iordanes, Getica 32) în privinţa structurilor, mecanismelor şi relaţiilor sociale
din Dacia preromanA.
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unei intense reciclări a masei monetare de import, pe fondul unor exploatări locale a
metalelor pretioase cu totul modeste, poate mai degrabă incidentale, de-a lungul
I erioadei târzii a Latene-ului.
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CONSIDERATIONS REGARDING THE THEORY OF THE DACIAN ROY AL
„MONOPOL Y" ANO THE CIRCULA TION OF THE PRECIOUS MET ALS
IN THE PREROMAN DACIA
Abstract
The hypothesis of the exercise of a Dacian royal „monopoly" on the resources
und the tumover of the precious metals was enunciated in the Romanian archaeological
litcrature about the ante-roman Dacia, in order to explain some particularities regarding
lhc accounts of the object made by precious metals from the present territory of
l<omania at the end of the Latene period (the rarity of the gold, the quasi-abundance of
lhc silver), in accordance with the information offered by the literary sources regarding
1he riches captured by the Romans after the defeating of Decebal.
In the actual stage of information, it could be considered that only the hoard
„Coson" and possibly the legendary batch of posthumous Lysimachian stateri from the
c>răştie Mountains zone could be mentioned for the supporting of a certain privilege
practiced by a dominant group from here either on some poor mining, or on the import
1111d the circulation of gold in ante-roman Dacia. On the other hand, the spreading of the
lrcasures of silver adomments, pieces of costumes and of denarii and of drachms from
unie-roman Dacia does not argue positively, but rather contradicts the idea of a
<.:cntralization of the silver in the center from the Orăştie Mountains or in any other
unique center from ante-roman Dacia.
The contrast between the ratio gold-silver from the deposit of Apuseni
Mountains and the ratio illustrated by the number of the goldsmith's finished object or
11.old and silver coins from the ante-roman Dacia, the fattiness of the clues regarding an
intensive exploitation of the local deposits and the inexpressive metallographic analysis
1ha1 had been effectuated until the present moment plead for the explanation of the
origin of the raw material of the Dacian goldsmiths' artifacts due to the easy partial
rccycling of the batches of Roman republican drachms and denarii imported in the first
half of the 151 century B. C. The origin of the raw .material used by the Dacian
p,oldsmiths should not be so insistently sought in the hypothetical ante-roman
cxploitation of the deposits from the Apuseni Mountains which could hardly had
provided silver exclusively and in a higher quantity than the gold.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

TUDIUL ARHEOZOOLOGIC AL U,NUI MATERIAL FAUNISTIC

DIN AŞEZAREA LA TENE DE LA CETĂŢENI (JUD. ARGEŞ)

SERGIU HAIMOVICI•
Aşezarea se găseşte situată aproape de cursul râului Dâmboviţa şi lângă
rn 11una Cetăţeni din apropierea graniţei estice a judeţului Argeş, la răsărit găsindu-se
111 I iul Dâmboviţa. Zona aparţine dealurilor subcarpatice înalte care urmează porţiunii
-11 l e a Muntelui Leaota, altitudinea fiind în jur de 700 m. Actualmente există păduri
I f ioase (fag) în care încă mai mişună animale de pădure de talie mare.
Resturile faunistice ne-au fost date nouă spre studiu de arheologul Dragoş
M 11descu, căruia îi mulţumim.
Materialul găsit în sit este în cantitate foarte mică, de doar 73 de resturi, toate
pwvenind de la mamifere. Dintre acestea, un număr de 11 sunt doar aşchii de la oase
11111 I, aparţinând unor specii de talie mare; menţionăm că ar putea fi Bos taurus,
1' rvus e/aphus, eventual şi Equus cabal/us. Pentru 62 de fragmente s-a reuşit, însă, a
d o diagnoză specifică sigură. Aceste resturi provin de la opt specii, patru
lt1111estice: Bos taurus (taurine sau comute mari), Sus sero/a domesticus (porcine),
I 1111us caballus (calul, considerat în sensul său larg) şi patru sălbatice: Sus scrofaferus
(1111 lreţul), Cervus elaphus (cerbul roşu zis carpatin), Capreolus capreolus (căpriorul)
t IJrsus arctos (ursul).
Vom descrie pe larg resturile fiecărei specii în parte, specificând segmentul,
v 11tual vârsta şi sexul, unde a fost pqsibil ~cându-se măsurători (în mm).
Bos taurus are frecvenţa cea mai înaltă şi anume 24 de resturi, dintre care cele
11111 multe sunt fragmentare; există doar un singur os lung întreg - un metacarp drept.
maxilar inferior - fragment puternic de ram mandibular din stânga, cu M3 pe cale
de a ieşi, arătând o vârstă de cu ceva peste 2 ani; lungimea dintelui = 34 mm;
fragment de unghi mandibular, poate de la un individ mai tânăr;
fragment de ram mandibular stâng cu condilul prezent; el are lărgimea = 48mm
uş or deteriorat la scoatere);
fragment din zona simfizei mandibulei;
mo lar inferior (probabil 2), slab erodat, vârsta de cam 2 ani;
fragment corp vertebral al unei vertebre cervicale (opistocelice), cu ambele feţe
11tiepifizate, vârsta sub 4,5 ani;
( gment corp vertebral, vertebră lombară, feţele epifizate, peste 4,5 ani;
o rp vertebral din regiunea caudală, epifizat, peste 4,5 ani;

' I l11lv rs itatea ,,Al. I. Cuza", laşi.
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fragment de scapular cu o parte a cavităţii glenoide;
radius, fragment cu epifiza superioară epifizată - lărgimea= 80mm, diametrul= 36
mm, vârsta peste 2 ani; sigur mascul masiv;
două fragmente de coxale cu părţi ale cavităţii acetabulare; indivizi diferiţi;
două fragmente de femur, unul cu o parte a capului femural, neepifizat, cu vârsta
de sub 3,5 ani;
două resturi tibie, una doar diafiza, alta cu o porţiune a epifizei inferioare epifizată,
vârsta peste 2,5 ani (despicată oblic la scoatere);
fragment de epifiză superioară de metacarp, secţionată sagital, individ gracil;
metacarp întreg din dreapta, epifizat, vârstă peste 2,5 ani; are lungimea maximă=
l 68mm, lărgimea epifizei superioare = 48 mm, lărgimea epifizei inferioare = 50
mm, lărgimea minimă diafiză= 27 mm, indice I= 28,57, indice II= 29,76, indice
III= 16,07, sexul femei, înălţime greabăn= 1008 mm, adică circa 1,01 m;
două fragmente de metapode, având condilii epifizelor inferioare, de la doi indivizi
gracili;
calcaneu epifizat, vârsta peste 3 ani, lungime maximă = 124 mm, lărgime
maximă = 34 mm;
falanga II neepifizată- vârsta: ceva sub 1,5 ani;
Cele 24 de resturi s-ar atribui la cinci indivizi, posibil trei femele, un mascul,
un castrat, observându-se şi un dimorfism sexual dar nu prea marcat.
În ceea ce priveşte mărimea (talia) taurinelor, putem constata că aceasta era
destul de joasă, în jur de doar un metru şi ceva înălţime la greabăn.
Vârsta de sacrificare varia de la un individ cu ceva peste un an, la adulţi şi mai
ales la maturi; este posibil să nu se fi păstrat exemplare bătrâne de peste 7-8 ani.
Ovis aries are doar şapte resturi, toate fiind fragmentate. Este binecunoscut de
către specialişti, faptul că nu întotdeauna, mai ales când avem material osos fragmentar,
să se poată departaja clar ovinele (Ovis) de caprine (Capra). Întrucât pentru două
fragmente s-a putut considera, cu un oarecare dubiu, că aparţin ovinelor şi la unul că
provine precis de la această grupare, am trecut toate resturile de comute mici, ca
aparţinând la Ovis aries:
un fragment corp mandibulă, având dinţii premolari şi un M 1 mijlociu erodat, deci
în vârstă de aproximativ 2 ani;
un fragment de coastă cu porţiunea proximală (vertebrală) secţionată cam la 20
mm de articulaţia cu vertebra;
fragment de humerus cu epifiza inferioară (secţionată la scoatere) aparţinând
probabil unui Ovis;
un fragment din diafiza unei tibii;
tibie având epifiza inferioară şi o parte a diafizei ce este secţionată cam la 1/2 a
lungimii ei; este probabil Ovis; lărgimea epifizei = 24 mm;
un rest cu epifiza superioară a unui metacarp; lărgimea = 25 mm, diametrul =
l 7mm; este precis Ovis;
un fragment cu epifiza superioară a unui metatars (secţionat la scoatere); lărgimea
epifizei= (20) mm.
Cele şapte fragmente enumerate mai sus ar aparţine la trei indivizi; puţinătatea
resturilor, gradul lor de fragmentare nu ne pot da nici un indiciu referitor la talia
ovinelor, la sexul indivizilor de la care provin fragmentele, la alte caracteristici
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1111irfologice. Putem doar spune că aproape cu siguranţă, resturile aparţin unor indivizi
111 1turi.
Sus sero/a domesticus prezintă nouă resturi, toate fragmentare:
un fragment de maxilar superior din dreapta cu caninul „in situ'', slab erodat, cu
diametrele 8/13 - aparţine unei femele deja adulte;
un fragment de maxilar superior de .pe dreapta, cu întreg rândul de dinţi jugali;
lungime molari = 63mm, lungime M = 27 mm; acesta este abia ieşit, deloc erodat;
exemplarul are cam 2 ani;
două fragmente de coaste, una cu regiunea vertebrală, tăiată cam la 20 mm de zona
articulară şi alta reprezentând partea mijlocie a osului;
un fragment de humerus cu epifiza inferioară neepifizată, având deci sub un an;
foramenu l olecranului prezent;
alt fragment de humerus cu epifiza inferioară epifizată, lărgimea epifizei = 38 mm,
lărgimea suprafeţei articulare = 31 mm; evident vârsta de peste un an ; nu este
prezent foramenul olecranului, fapt rar întâlnit;
două fragmente de tibie, ambele cu partea distală a osului; prima are epifiza
inferioară neepifizată, deci sub doi ani; a doua are epifiza inferioară epifizată; este
deci de la un individ matur, peste 2 ani ·_ lărgimea epifizei inferioare = 28 mm;
un fragment de falanga I, cu epifiza superioară epifizată, măsurabilă, lărgimea ei
fiind de 18 mm; vârsta matură, adică de peste 2 ani.
Cele nouă resturi ale porcinelor aparţin la cel puţin trei indivizi diferiţi , poate
!111111'1 femele şi un mascul. Ca mărime, porcul ar fi de talie mică sau medie; vârsta de
~ 1 ·rificare a lor apare de la circa un an, până la adult şi matur.
Equus caba//us are doar şase resturi, toate fiind reprezentate prin dinţi şi
11111me trei incisivi, un canin şi doi dinţi jugali, ambii molari superiori; toţi dinţii sunt
d I nitivi, deci indivizii sunt maturi. Se ştie că după gradul de erodare a dinţilor
111 ·I ivi, vârsta (de sacrificare în cazul nostru) se stabileşte destul de exact pentru
•mplarele ce-i poartă.
.
doi incisivi superiori - un cleşte şi un mijlocaş din dreapta; după forma suprafeţei
de eroziune, având în vedere faptul că fundul de mişună este încă relativ evident,
ă steaua abia se străvede, considerăm că ambii aparţin unui individ în jur de I 0-12
oni;
un incisiv inferior din stânga reprezentând lăturaşul ; având în vedere forma
prelungă a suprafeţei sale de masticaţie, dat fiind faptul că fundul de mişună s-a
şters, fiind bine prezentă steaua, considerăm că el provine de la un exemplar de
aproximativ 18-20 ani;
un dinte canin inferior din stânga, puternic erodat, ar putea aparţine aceluiaşi
individ cu incisivul inferior menţionat mai sus. Trebuie arătat că partea superioară
a dintelui (coroana) este relativ scurtă şi oarecum gracilă - diametrele: 11,5/ 14, de
semenea credem că el provine de la un castrat (cal în sens restrâns);
ei doi molari sunt reprezentaţi, probabil, prin M 1 şi M 2, fiecare aparţinând la un
1
alt individ, cel cu M mai mare şi cel cu M 2 mai mic ca talie; M 1 are lungimea
pentru suprafaţa de eroziune de 27 mm şi lărgimea de 27, iar M 2 lungimea de 26
mm şi lărgimea de 26 mm, întregul dinte apărând de altfel mai gracil şi cu
uprafaţa de masticaţie mai puţin erodată, coroana apărând de aceea mai scurtă .
Aceşti doi dinţi, prin suprafaţa lor de eroziune, arată anumite particularităţi ale
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desenelor acestuia: astfel, insulele au la partea lor posterioară doar un
singur pliu, pliul cabalin este şters, aproape că lipseşte, protoconul este relativ
scurt, stilii oarecum relativ şterşi, deşi la M 1 metastilul apare uşor bifid; de
asemenea, sub suprafaţa de masticape. coroana prezintă brâie de smalţ, la M 2 , ce
este mai puţin erodat, două iar la M doar unul, întrucât erodarea coroanei acestora
este mai avansată.
Considerând cele arătate, putem preciza că forma de cal de la care provin
dinţii pe care i-am descris mai sus, aparţine la aşa numita grupare a cailor estici, ce
caracterizează astfel şi cabalinele crescute de către geto daci. De asemenea, dintre cei
doi indivizi de la care provin dinţii găsiţi în sit, unul apare de talie mai mare decât
celălalt, deşi ambii sunt maturi, unul chiar bine înaintat în vârstă, încât ei au depăşit de
mult perioada de creştere a taliei. Astfel, am putea spune că şi în aşezarea de la
Cetăţeni ar fi existat două grupe de cai ai geto-dacilor: cei obişnuiţi - de duzină - de
talie medie şi cei de elită, de talie înaltă (peste 1,40 m), folosiţi la călărie şi în special la
război, de către aristocratic.
Sălbăticiunile le vom trece în revistă, nu după sistema lor ştiinţifică, ci după
frecvenţa acestora.
Cervus elaphus are un număr de nouă resturi, toate fragmentare; lipsesc cu
desăvârşire coarnele:
Ml deloc erodat, uşor deteriorat, lungimea= (36); are peste doi ani;
un fragment de corp mandibulă, din stanga, cu doi molari slab erodaţi şi două
alveole ale lui Ml; vârstă cam doi ani şi ceva;
un dinte jugal superior, foarte puternic erodat; cerb de aproximativ şase ani;
trei vertebre fragmentare, toate de la maturi (epifizate), între care este un axis, ce a
fost sectionat transversal; apare astfel la ce nivel s-a mcut descăpăţânarea capului
de trunchi;
două fragmente coaste, regiunea lor distală;
fragment de femur cu epifiza inferioară abia epifizată, adică cu ceva peste 4 ani;
este uşor deteriorată; măsurători: lărgime maximă= 55 mm, diametrul= (70) mm;
Se evidenţiază trei indivizi, dintre care cel puţin unul este mascul; ca vârste
avem adulţi şi maturi. ·
Sus scrofaferus are resturi mai puţine decât cerbul şi anume cinci:
un fragment de craniu neural cu zona precondilară;
un fragment de mandibulă cu simfiza şi pe o parte şi cu doi dinti jugali; după canin
se determină o femelă; lungimea simfizei = 102;
un fragment de canin (defensă) inferior de la un mascul foarte masiv;
un fragment de tibie cu epifiza inferioară epifiz.ată, deci peste 1,5 ani cu lărgimea
de 38 mm;
un calcaneu masiv şi mare cu tuberul neepiflzat - sub doi ani; lungimea fără tuber
este de 100 mm.
Se pun în evidenţă doi indivizi, un mascul şi o femelă, de acum adulţi; tip
mare, masiv, reprezentând subspecia din zona centrală - est europeană: Sus scrofa
atiila.
Capreolus capreolus prezintă un singur rest:
un fragment de scapular cu regiunea articulară (deteriorat! la scoatere); s-a putut
măsura doar lărgimea suprafeţei articulare = 21 mm.
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Ursus arctos - de asemenea, cu un singur rest osos:
un metacarp V din dreapta; lungimea sa = 75 mm; osuJ este epifizat inferior, deci
pa rţine cel puţin unui adult, oarecum jos ca talie, probabil, o femelă.
Tabelul nr. I
speciilor determinate

Frecvenţa

Specia

Bos taurus
Ovis aries
Sus sero/a domestieus
Equus eaba//us
Ursus aretos

Fragmente
%
Nr. abs
38,71
24
7
11 ,29
14,52
9
9,67
6
1,61
1

5

Indivizi prezumaţi
Nr. abs
%
23,81
5
14,28
3
14,28
3
14,28
3
4,77
l

Sus sero/a ferus
Cervus e/aphus
Capreolus eapreolus

9
I

8,07
14,52
1,61

2
3
I

9,53
14,28
4,77

Mamifere domestice
Mamifere sălbatice

46
16

74,19
25,81

14
7

66,65
33 ,35

TOTAL

62

Deşi

21

materialul osos este, aşa cum am menţionat încă la început, în cantitate
parcurgând cele arătate mai sus, considerăm că, în general, cât şi pentru
I care specie aparte, s-au adus contribuţii care îmbracă, cu evidenţă, o paletă întreagă
«I problematici legate de activitatea socio-umană a comunităţii geto-dace de Ia
' • tl!ţeni . Una dintre cele mai importante este aceea că s-a desluşit şi circumscris destul
I mulţum itor, cu tot numărul mic de resturi, caracteristicile economiei animaliere a
hi •uitorilor sitului. Să ne oprim mai pe larg tocmai asupra acestui fapt.
Din cifrele tabelului nr. I, ca de altfel şi din text, rezultă că două erau
11 • upaţiile ce se conturează mai clar cu privire la activitatea locuitorilor sitului. Acestea
11111, pe de o parte, creşterea mamiferelor domestice şi pe de alta, vânarea celor
I atice, prima fiind evident mai importantă decât a doua.
În ceea ce priveşte creşterea animalelor se constată că pe primul loc se găsesc
0111utele mari. Trebuie amintit faptul că, dintre toate speciile găsite, taurinele au
1111odată şi talia cea mai înaltă, deci prezintă şi cel mai mare volum. De asemenea că, în
n ral, nu numai din punct de vedere economic civilizaţia geto-dacă era de acum
1 1111 ă la un înalt nivel de evoluţie, cu totul stratificată cât şi multivalentă. Considerând
te fapte, putem spune că, economic vorbind, creşterea propriu-zisă a taurinelor
nv
două laturi diferite: pe de o parte, prin femele (care erau preponderente), se
11h1lnea o cantitate relativ mare de lapte, aliment de prim ordin, care pune la dispoziţie
111 teine şi mai puţin grăsimi şi chiar glucide (lapte care poate fi transformat în vari i
p1oducte) şi pe de altă parte ele se foloseau ca „motor" animal pentru diverse
11 ccsităţi, inclusiv agricole; este posibil ca femelele, dată fiind şi penuria castraţilor, să
11111 Le mică,
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fie şi ele părtaşe Ia folosirea taurinelor pentru tracţiune sau alte munci. Însă odată cu
sacrificarea lor, aceste comute mari să corespundă unui alt deziderat economic, cel al
îndestulării populaţiei cu came, recte proteine animale şi mai puţine grăsimi. Este
evident că taurinele erau astfel cu totul polivalente.
Un acelaşi caracter polivalent îl au şi ovinele, producătoare de asemenea de
lapte (cu toate transformările sale) cât şi de lână, materia primă de mare importantă
pentru veşminte, mai ales la latitudinile noastre, unde anotimpul rece este destul de
riguros. Prin sacrificare însă, dădeau o cotă foarte mică de proteine şi grăsimi animale,
considerând talia lor, dar se foloseau curent la executarea, prin pielea lor, de cojoace.
În schimb porcinele sunt monovalente, dând came şi grăsime prin sacrificare,
fiind chiar ţinute doar în acest scop; totuşi grăsimea lor, prin caracterul său mai fluid
putea avea şi alte funcţionalităţi în afară de cea strict alimentară. Ponderea lor în
satisfacerea meniului zilnic este însă mult mai joasă decât cea a taurinelor.
Calul este şi el polivalent, fiind un „motor" animal prin excelenţă, dar
oarecum întrebuinţat sub alte aspecte decât taurinele, dacă ne gândim mai ales la călărie
şi am văzut că geto dacii aveau un tip de cal folosit preponderent în echitaţie. Trebuie
să menţionăm că specia era folosită şi în alimentaţie, dar este probabil că pentru
indivizii bătrâni, la care carnea se deprecia, aceasta să nu mai fi avut căutare.
Vânătoarea poate fi socotită ca o ocupaţiune secundară în raport de creşterea
animalelor domestice. Dar cota parte a speciilor slUbatice (cu o pătrime la fragmente şi
o treime la indivizi) se prezintă la Cetăţeni, aşezare situată în zona subcarpatică la o
altitudine relativ înaltă, considerând-o faţă de siturile La Tene din zona de câmpie şi
podiş din România, la un nivel mult mai ridicat. Se arată astfel clar influenţa mediului
geografic care intervenea cert la fenomene de ordin socio-economic, punându-şi el
pecetea pe evoluţia unei civilizaţii deja destul de avansată.
Menţionăm că toate cele patru specii se pot considera comestibile; mistreţul,
dar mai ales cerbul, ambele de talie mare şi cu o frecvenţă mai ridicată contribuiau şi ei
destul de bine la asigurarea nevoilor de proteine animale a societăţii umane din sit.
Totodată, speciile sălbatice, alături de cele domestice, contribuiau după sacrificare I
vânătoare (prin diverse produse cum ar fi: coarne, piei şi blană, uneori chiar oase, şi
prin altele moi: cartilaje, ligamente, intestine ş. a. care, din păcate, au dispărut fliră
urmă, prin putrezire) Ia acoperirea cu materii prime a unor nevoi ale societăţii umane.
Având în vedere altitudinea de în jur de 700 m a zonei aşezării de la Cetăţeni,
cunoscând şi cum se prezenta situaţia în economia cu caracter mai mult de subzistenţă,
ce domina la noi, chiar şi în perioade mult mai apropiate de contemporaneitate, putem
spune, în final, că creşterea animalelor domestice era preponderentă în raport de
agricultură; evident şi vânătoarea avea o pondere mai înaltă decât în alte aşezări getodacice, corelată fiind tot cu altitudinea locului.
Încheiem, considerând că existând o cantitate mică de material arheozoologic,
este hazardant să dezvăluim, oarecum fără o acoperire ştiinţifică reală şi alte faţete ale
vieţii de zi cu zi ale locuitorilor aşezării, oprindu-ne deci aici cu discursul nostru.
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Plansa l .
I . Bos taurus-metacarp.
2.Sus scrofa ferus-simfiza mandibulara a unei temele.
3.Cervus elaphus-femur fragment epifiza inferioara .
4.Ursus arctos-metacarp V.

L'ETUDE ARCHEOZOOLOGIQUE D'UN MATERIEL FAUNIQUE
DU HABITAT LA TENE DE CETĂŢENI (DEPARTEMENT ARGES)
Resume

Les restes fauniques sont tres pauvres et seulement 62 d'entre eux ont etc
ii 1ti.:rmines . Ils appartiennent au huit especes, des quelles quatre sont domestiques et
q1 11trc sauvages (voir tableau I).
On a fait la determination et aussi des mesurations, on a etab li le sexe, le
111omcnt de sacrification, la taille. On discute sur Ies deux occupations: l'elevage ct la
1 liu sse et leur importance economique.
Bibliografie
Sergiu Haimovici, Creşterea animalelor la geto daci (sec IV î. e.n. - sec.
1• 11.) din Moldova şi Muntenia, în „Thraco-Dacica", Vlll, 1-2, 1987, p. 144-153 .
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

ARHEOLOGIA V Ăll RÂULUI DOAMNEI.
VESTIGII DIN PREISTORIE PÂNĂ îN EPOCA ROMANĂ
DRAGOŞ MĂNDEScu·

Râul Doamnei, unul dintre cele mai mari râuri ale sistemului Argeş, se
la poalele vârfului Moldoveanu, din confluenţa a două pâraie alpine (Valea
Ht:a şi Zârna). Suprafaţa bazinului său de recepţie este de 72 km 2 . După aproape 11 O
km, se varsă în Argeş, la Piteşti1. Din punct de vedere al unităţilor de relief străbătute
de Râul Doamnei, după sectorul montan corespunzător zonei izvoarelor, urmează
depresiunea carpatică până la limita dintre Corbi şi Domneşti, apoi depresiunea
111tracolinară până în aval de Retevoieşti, după care; până la vărsarea în Argeş, zona
picmontană2 .
Împărţind în două jumătatea nordică a judeţului Argeş, apele Râului Doamnei
~lrllbat, de la nord la sud, teritoriile a opt comune: Nucşoara, Corbi, Domneşti,
l'ietroşani, Coşeşti, Dânnăneşti, Miceşti, Mărăcineni, la care se adaugă partea estică a
comunei Budeasa, şi cea vestică a teritoriului oraşului Mioveni, legate organic de
~egrnentul inferior al văii prin intennediul a câte unui afluent direct: pâraiele Budeasa
Mică, respectiv Făgetul (fig. l).
Vom prezenta în cele ce urmează, de la nord la sud, subsumate comunelor
cllrora le aparţin, toate punctele şi localităţile de pe valea Râului Doamnei, în care, de-a
lungul timpului, s-au produs descoperiri arheologice databile din preistorie până în
npoca romană. Din cele 17 puncte, doar în patru cazuri s-au fhcut săpături arheologice,
nite trei au fost semnalate doar în urma unor cercetări de suprafaţă, iar restul de zece
descoperiri sunt fhcute întâmplător, uneori în condiţii ce-au rămas necunoscute, fără a
mai fi unnate de vreo recunoaştere de teren sau de vreun sondaj de verificare.
formează

Comuna

Domneşti

1. În partea de est a satului Domneşti, în punctul „Silişte", în perioada 1977·

I'>79, un colectiv de la Muzeul Judeţean Argeş alcătuit din Spiridon Cristocea, Teodor
Mavrodin şi Romeo Maschio a efectuat cercetări arheologice la un complex medieval
din care au fost descoperite fundaţiile unei biserici şi ale unei case. Cu acest prilej au
fi1st descoperite cărămizi romane, provenind, probabil, de la o construcţie aflătoare în
ncecaşi zonă, utilizate în zidul bisericii ridicate la sfârşitul sec. XV-începutul sec. XVI.
' Muzeul Judeţean Argeş, PiteŞti
' I UjvAri, Geogrqfta apelor Romdniei, Bucureşti, 1972, p. 445.
' I l'opescu-Argeşel, Anca Argeşel, Morfostroctura aşezi1rilor din valea Râului Doamnei, în acest volum.
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Râului Doamnei. Numerele de pe hartă corespund celor din text.
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11 apropierea aceluiaşi punct, o cheie romană din bronz a fost descoperită întâmplător
d · un localnic3 .
2. În anul 1988, Muzeul Judeţean Argeş a desthşurat săpături de salvare pe un
pi tou situat în estul satului Domneşti, în punctul „Treime", pe partea stângă a râului
I amnei. Săpăturile arheologice au fost prilejuite de lucrările fostului l.E.E.L .l.F .
A rgeş şi au dus la descoperirea unei locuiri de la începutul epocii bronzului - cultura
llina4 .
Comuna Pietroşani
3. În satul Pietroşani a fost descoperit în secolul al XIX-iea, „sub pământ la o
1dtlncime de un stânjen şi mai bine'', „un foarte frumos toporaş de serpentină lustruită ,
l' ll glafuri laterale" (fig. 2), pe care Alexandru Odobescu, în căutare de piese
111 heologice prin care să ilustreze preistoria României, îl găseşte în colecţia de
111tichităţi a lui O. N. Kretzulescu (pe atunci ministru al Agriculturii şi Lucrărilor
Pub lice, având întinse proprietăţi în Muscel) şi îl publică într-o revistă de popularizare
ştiinţei 5 . Toporul de la Pietroşani este, prin urmare, unul dintre primele piese
1rheologice
preistorice
pub licate
din
Vechiul
I egat. Forma sa zveltă,
ulung i tă, tăişul dublu (la
11rnbele capete), lucrătura
I nt\ ne îndreptăţesc să-l
1l ri buim etapei târzii a
p cii bronzului. În plus,
·ste semnalată descoperirea
11 ace eaşi localitate a unor
pi e de silex6 .

Fig. 2.

Pietroşani.

Topor de

piatră. Fără scară.
l>11pă

Al. Odobescu.

4. Tot în hotarul satului Pietroşani, pe „Valea Rudii", au fost descoperite mai
mu lte „toporaşe şi cuţite din piatră şlefuită (silex? - n. n.)'', unele dintre ele ajungând în
• l ecţia Muzeului Municipal din Curtea de Argeş7 .
5. La circa 1 km nord de satul Retevoieşti, în punctul „Selişte", pe o terasă de
pc: malul drept al Râului Doamnei, între şoseaua Retevoieşti - Domneşti şi pârâul
.'i liştea, un sondaj arheologic efectuat în anul 1957 de către D. V. Rosetti, L.
' t nculescu şi V. Stănică au dus la descoperirea, printre altele, a unor fragmente

' Sp. Cristocea, R. Maschio, T. Mavrodin, Cercetllrlle arheologice de la Domneşti, judeţul Arge~, în „Studii

!' ~ o municări . Muzeul Câmpulung", 4, 1987, p. 24-25.
'crccti!ri inedite, T. Cioflan

şi

R. Maschio.

' Al. Odobescu, Arme şi unelte de piatră şi de os din epocile preistorice aflate în România, în „Revista
tllintifica. Ziar pentru vulgarizarea ştiinţelor naturale şi fizice" , an Ul, nr„ !O, I iulie 1872, p. 149 şi stampa
I , tob . 1/1.
• 1 Dumitrescu, C. Florea, Jupâneşli - un vechi sat argeşean, Bucureşti, 1976, p. 19-20.
' P P. Stănescu, Pietroşani -A rgeş. Monografie. 1352-1974, Bucureşti, f. a„ p. 53, şi foto de la p. 54.
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ceramice
Chr. 8 .

din

sec.

lll-IV

p.

6.
În
nord-vestul
satului Retevoieşti , pe „Valea
Crucii" , profesorul Gh . N.
Tănăsescu din Curtea de Argeş
a descoperit întâmplător, în anul
1956, un topor de bronz cu
marginile ridicate (Randbeile) 9
de tip Glina 10 (fig. 3).
Fig. 3. Retevoieşti- „ Valea Crucii".
7. După descoperirea
· Topor de bronz. Fără scară.
întâmplătoare a unor topoare de
După
D. Popescu şi D. V. Rosetti.
piatră (fig. 4) în punctul „Poiana
Târgului" - „Cotul Mătuşii", la
nord-vest de satul Retevoieşti , a fost iniţiată în 1957 o campanie de să pături
arheologice conduse de Dinu V. Rosetti. Au fost descoperite astfel urmele unei aşeză ri
preistorice cu două niveluri de locuire. Nivelul inferior este de atribuit aspectului
cu ltural Brăteşti de la sfârşitul eneoliticului, cu unele influenţe Sălcuţa târzii (fig. 5).

Fig. 4.

Retevoieşti-„Poiana

După

Târgului ". Topoare de piatră.
D. Popescu şi D. V. Rosetti.

Fără scară.

Popescu, D. V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Re tevoeşti, în „Materiale şi cercetări nrhcolog1cc".
VI. 1959, p. 708.
• Ibidem, p. 703, fi g. 116.
'" A. Vulpe, Die A'xte 11nd Beile in Rumanien li, PBF IX, Bd. 5, Munchen, 1975, p. 64-65 şi pi. 36/326-JJO.
pentru lipu l Glina.
w O.
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III
/.'1g 5. Retevoieşli-„Poiana Târgului ". Materiale arheologice din nivelul eneolitic:
a.~pectul Brăteşti. Fără scară. După D. Popescu şi D. V. Rosetti.
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Fig 6. Retevoieşti-„ Poiana Târgului". Materiale arheologice din nivelul de epoca
bronzului - cultura Coţofen i. Fără scară. După D. Popescu şi D. V. Rosetti.
Ceramica descoperită era de mai multe nuanţe: galben-brună, cărămizie,
cenuşie-neagră, dintr-un lut bine ars, uneori lu struită la exterior. Unele dintre oale şi
c e ştile semisferice poartă pe pântece un fel de proeminenţe organice, uneori simple sau
stră pun se

vertical ; se remarcă numărul mare al străchinilor. Cupele se caracterizează
prin pereţii groş i , cu gura largă. Tot din lut ars au mai fost descoperite o lingură mică ,
gre utăţi pentru război ul de ţesut, două figur ine antropomorfe fragmentare, una
zoomorfă şi un scaun miniatural. Obiectele din piatră sunt reprezentate de toporaşe şi
ciocane perforate, ca şi de numeroase pietre pentru zdrobitul grânelor''. Nivelul
superior conţinea fragmente ceramice specifice culturii Coţofeni (fig. 6): vase cu un
decor din linii incizate, dintr-un lut cenuşiu, negru ori galben-brun, în spă11u ră negru ,
12
cu granule mici de cuarţ şi nisip fin .
11
11

D. Popescu, D. V. Rosetti, op. cit .. p. 704-708, fig. 5.
Ibidem , p. 704-708, lig. 4.
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Comuna Coşeşti
8. Există informaţii conform cărora pe teritoriul satului Păcioi a fost descoperit
13
11t mplător un topor de piatră dură .
9. în sec. XIX, cu ocazia construirii drumului de pe malul drept al Râului
I ) mnei dintre satele Jupâneşti (corn. Coşeşti) şi Valea Nandrii (corn. Dânnăneşti), ar
' r t descoperită o monedă romană de argint 14• Lipsesc alte amănunte, piesa fiind
11 uşită de descoperitor şi, foarte probabil, azi dispărută.
Corn.u na DArmAneşti
10. La Piscani, pe prundul Râului Doamnei, a fost descoperit întâmplător un
> an-târnăcop din piatră cu două braţe (fig. 7). Piesa, donată în anul 2004 Muzeului
Judeţean Argeş (nr. inv. 3679) de către d-1 Teodor Dina 15, este realizată dintr-o rocă nu
lu 1rte dură, probabil gresie. Are o formă elipsoidală alungită, cu capetele treptat
ttb~iate . Suprafaţa a fost sumar şlefuită. în zona mediană prezintă o nervură
p1 nunţată, de jur-împrejurul diametrului maxim, precum şi o perforaţie pentru
1111 1 nuşare nefinalizată. Dimensiuni: 23,3 cm lungime, 5,4 cm înălţime, 5,7 cm
10 ime. Atribuirea acestui ciocan-târnăcop unei etape de început a epocii bronzului
p 11 cea mai plauzibilă încercare de încadrare cronologică.

- Fig. 7. Piscani.

Târnăcop

de piatră.

11. În preajma Şcolii Ajutătoare din satul Valea Nandrii, a fost descoperit
III mplător un vârf de lance roman (fig. 8), din fier (41 cm lungime) 16 • Descoperitorul,
M hai Cruceană din Piteşti, a donat arma Muzeului Judeţean Argeş (nr. inv. I. V.
1~82). Prin caracteristicile sale morfologice, vârful de lance de la Valea Nandrii se

11

I Dumitrescu, C. Florea, op. cit. p. 19-20.
Ibidem, p. 21.
Mul1umim şi pc această cale d-lui Teodor Oina pentru donaţie.
lft I) Mllndescu, Un vdif de lance (hasta) de pe limes transalutanus, în „Oltenia", 2004, sub tipar.
1

~

11
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N

înscrie printre exemplarele tipurilor „filiform alungit" după
18
Vlădescu 1 7 , II după Amon sau LA I după Gudea 19 , pentru a nu cita
decât câteva din tipologiile cu referiri şi implicaţii directe asupra zonei
noastre de interes.
Dintre vârfurile de lance descoperite pe limesul transalutan,
se poate reţine doar o s ingură piesă apropiată ca formă şi dimensiuni
de cea de la Va lea Nandrii, şi anume o armă din cadrul pandantului
transilvan al liniei fortificate amintite - castrul de la Râşnov 20 Cele
mai bune analogii sunt întâlnite tot în Dacia sudică, în castrele de la
21
Răcari şi Vârtop , fără ca acestea să lipsească din zone le mai
îndepărtate ale imperiului , aşa cum dovedeşte un exemp lar descoperit
în capitala raetică de la Augusta Vindelicorum (Augsburg) 22 .
Lungimea extrem de mare a vârfu lui de lance de la Valea
Nandrii s ugerează că aceasta poate fi plasat printre exemplarele
23
utilizate de cava l eriştii auxiliari , acele contus, cum le denumea - e
adevărat, cu un termen propriu sfârşitului de seco l IV - Vegetius în al
său tratat Epitoma rei militaris (III , 16). Lancea, prin excelenţă o armă
a auxiliilor, aşa cum aminteşte şi Tacit la sfârşitu l sec. I - înce putul
sec. 11 24, se întâlneşte aproape întotdeauna, realist reprezentată, pe
25
stelele funerare păstrate până astăzi ale cavaleriştilor auxiliari .

Fig. 8. Valea Nandrii. Vârf de lance din fler.
·O

12. În satul Piscani, pe unul dintre vârfurile Dealului Iudei ,
Teodor Oina, un neobosit cercetător a l istoriei localităţii natale, sem nal ează urmele
unui punct de observare roman 26 . Pentru validare, inform aţia necesită verificări
suplimentare pe teren .

Cr. Vlădesc u , Armata romană în Dacia Inferior, Bucureşti, 1983, p. 172
L. Amon, Aspecte tipologice privind vârfurile de lance descoperite în Dacia romană sud-carpalică . în
„O l t~ nia" , seria III, an V, 2001, 1-2, p. 56 şi pi. JV.
11
' N. Gudea, RC!mische Waflen aus den Kaste/len des westlichen limes von Dacia Porolissensis. in
„l: phemeris Napocensis", I, 1991, p. 71-72 şi Abb. I.
211
N. Gudea, I. Pop, Cercetări arheologice recente în caslrul roman de la Râşnov, în „S tudii şi materiale de
111uLeogratic şi istorie militară", 7-8, 1974-1975 , p. 77 şi fig. 15/ 19.
1
'
Cr. Vlăde s cu , op. cit. , p. 172 şi fig. 108/3-4.
12
St. Wirth , Fl11j3fw1de aus Augsburg, în „Acta Praehistorica et Archaeologica", 25, 1993 , p. 231 ş i Abb.
16/48.
11
J. K. Haalebos, Zwammerdam-Nigrum Pillum. Ein Auxiliarkastell aus niedergermanischen Limes.
/\111slerda111, 1977, p. 83, apud N. Gudea; Porolissum, un complex arheologic daco-roman la 111r.trg111ea dl'
nord a Imperiului roman, în „Acta Musei Porolissensis'', 13 , Zalău, 1989, p. 28 1-282 .
11
· M. D. Daremberg, E. Saglio, Diclionnaire des an11q11ites greques el romaines, III. I (H-K), Paris, 1904, p.
38-40.
1
~ M. Kemkes, J. Scheuerbrandt, Zwischen Palrouille und Parade. Die rămische Reiterei am Limes. Schrilien
des Limmesmuseum Aalen 51 , Stuttgart - Aalen, 1997, p 37-38 şi fig. I, 14 , 51 , 79.
21
' T. Oina, Piscani-Negreni. Vechi sate argeşene de pe Valea râului Doamnei - File de istorie, Piteşti, 1998 .
p. 49, nota I.
17
1
"
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Comuna Miceşti
13. Primele piese arheologice descoperite pe teritoriul comunei au fost
pub licate încă din al treilea sfert al sec. XIX de către Alexandru Odobescu: „ciocane de
r pentină, de diorit, de ofit". Acest lot consistent de material litic (fig. 9) era alcătuit,
d fi pt, din topoare din piatră şlefuită, de tip pană, cu perforaţie pentru înmănuşare,
lll ll'egi şi fragmentare, dăltiţe (toporaşe de mână), un frecător, nuclee de silex, la care se
11d uga un ciocan „de miner" lucrat destul de rudimentar. Piesele făceau parte din
l ofcc Pa de antichităţi a maiorului Dimitrie Papazoglu, o parte din ele ajungând ulterior
27
111 co lecţia lui Cezar Bolliac • Se cunoaşte faptul că în august 1860, Dimitrie
I' 1pazoglu, delegat ministerial pentru monumentele istorice, în urma unor demersuri pe
I n li domnitorul Alexandru-Ioan Cuza, vine în Câmpulung pentru cercetarea
11hlectelor arheologice 28 • Probabil cu acel prilej el a avut ocazia să achiziţioneze pentru
1 ol ţ ia personală de „antice" respectivele piese de la Miceşti, sau, poate, mai puţin
plllb bit, le-a obţinut din vreo săpătură proprie făcută în hotarul Miceştilor. Materialele
111 .GCntate documentează, oricum, o locuire a zonei la un nivel cronologic
1 ol' •s punzător eneoliticului. La acestea se adaugă şi alte semnalări de piese preistorice
ii pc teritoriul comunei pe care C. Alessandrescu le face către sfârşitul sec. XX,
111 n\lonându-1 drept sursă a informaţiilor pe Gr. Ştefănescu : „silexuri cioplite, silexuri
111 tl uite, cuţite sau răzuitoare şi alte obiecte de piatră şi de os" 29 .
14. În colecţia muzeală a profesorului Dan Dimulescu din Goleşti (comuna
llnll l oşt i), se găseşte o interesantă piesă arheologică, donată la 8 septembrie 2003 de
1 11
d-nul Gheorghiţă Paraschivescu30 • După spusele donatorului, un reputat
1 ol \ionar, aceasta ar fi fost decoperită, cu mai multă vreme în urmă, în zona casei
11 ilnteşti din satul Purcăreni. Este vorba de un mic castronaş din ceramică, din pastă
I 11 , bine frământată, având drept degresant nisip, ars oxidant, atât suprafaţa exterioară,
1 I I cea exterioară fiind acoperite cu o angobă neagră (fig. IO). Văsciorul, descoperit
111 lnl'e fragmentară, a fost restaurat - conform d-lui Paraschivescu - în laboratorul
~h11,ou lui Municipiului Bucureşti, cu sprijinul d-nei Mioara Turcu. Dimensiuni: 4,1 cm
111 I\ me; 7,2 cm diametrul gurii; 7,7 cm diametrul maxim; 2,8 cm diametrul bazei.
11111 1 este uşor profilată şi rotunjită, umărul este carenat, iar baza este dreaptă, cu o
111 • arcuire către interior. Zona umărului şi cea a bazei sunt decorate cu un motiv
1111 1r geometric, realizat în tehnica incizării cu un instrument cu vârful bont. Analogiile
1 I mai apropiate (atât în privinţa formei vasului, a aspectului exterior şi a motivisticii
11111111nentării) le găsim în ceramica fină a culturii Hamangia31 , între piesele ceramice
11 (uzei Hamangia III create sub puternica influenţă a culturii Precucuteni 32 . Cum
111 l1ura Hamangia nu a atins decât cu totul sporadic şi efemer teritoriile din stânga

t\ I ( dobescu, op. cit„ p. 48-49 şi stampa IX, tab. U2-8; HUI, 3-4, 7-9; stampa X, tab. IV/8.
Al Mulfescu, Maria Mulţescu, Cronică pentru municipiu/ Câmpulung, în voi. Monumentele istorice din
/111 / /111 Argeş. Destin şi viitor, Piteşti, 2000, p. 45 .
"I /\lcssandrescu, Dicţionar geogrqfic a/judeţului Muscel, Bucureşti , 1893, p. 205 .
M11tumlm d-lui prof. Dan Dimulcscu pentru acceptul dat în privinţa documentării piesei .
1
11 11 rclu, Cultura Hamangia, I, Bucureşti , 1966, fig. 33/1.
' 1lvlr1 Mari ncscu-Bâlcu, Â propos des influences de la cu/ture Precucuteni sur la cu/ture de Hamangia a la
1111111•„ de quelques decouvertes inediles de Dobrogea, în „Dacia, N . $ .", 16, 1972, p. 64 şi fig. 9/1.
1

'
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Fig. 9.

Miceşti.

Unelte de piatră.

Fără scară. După
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I u nării (un mic colţ din sud-estul
Mu nteniei)33 , prezenţa unui asemenea vas
I 1 Purcăreni (dacă, într-adevăr a fost
I coperit acolo) nu ne-o putem imagina
d cât ca un import într-un context cultural
mtemporan şi anume Boian, fazele
, 'p nţov sau Vidra, dar prezenţa acestora
11 zonă mai necesită încă o solidă
1r umentare. În general cultura Boian, cu
le mici excepţii nesigure, este extrem
tab reprezentată în zona actualului
ţ Argeş .

15.
Un
topor
de
piatră
(rnlcroconglomerat) în formă de pană, cu
I rforaţie pentru înmănuşare, fragmentar,
1 st descoperit întâmplător în 1963 în
~ lunul Băduleni al satului Purcăreni şi a
lntr t în colecţia Muzeului Judeţean Argeş
11r. inv. I. V. 1709). Se mai păstrează
j 11mătate din piesă şi anume partea cu
I lş ul până la perforaţia pentru coadă. Este
d ntr-o rocă cenuşiu-închis, cu o
I mentaţie deasă, alb-gălbuie . SuprafaW
t şlefuită, iar tăişul, uşor curbat, nu
p1 z intă urme evidente de utilizare.

Fig. 10. Purcăreni.

Văscior

ceramic.

lungimea păstrată 13 ,2 cm,
7 cm, înălţimea 5,5 cm (fig.
11). Ca şi piesele prezentate anterior, toporul
de la Băduleni se datează în eneolitic.
16. în marginea estică a satului
Purcăreni, în punctul „Podul Belului", pe
malul drept al Râului Doamnei, se află un
castru roman de pământ integrat în limes
transalutanus. În anul 1871, învăţătorul I.
Niculăiasa din Purcăreni îi răspundea lui Al.
Odobescu la chestionarul arheologic, amintind
că în comună se afla o „cetate având patru
colţuri" şi care data „din vremea tătarilor" 34 fără îndoială, era vorba despre amintitul
Dimensiuni:

lăţimea maximă

/•I . 11. Purcăreni, cătunul Bădu/eni.
Topor de piatră fragmentar.

I'. I l~otti, Consideraţii privind originea, difuziunea şi cronologia culturii Hamangia, în „Pontica", 26,
i'lJ ' p. 32, pi. I.
11 '. Şerban, Valoarep răspunsurilor la chestionarul lui Al. Odobescu din 1871 privind localităţile din
/111/ ful Muscel şi trecutul lor istoric, în ,,Revista de istorie a Muscelului", 6, 2001, p. 106.
11
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castru. În legătură cu acest monument nu se cunoaşte, practic, decât planul întocmit de
35
Pamfil Polonic şi publicat de Grigore Tocilescu în urmă cu mai bine de un secol (fig.
12). Mai mult de jumătate din castru a fost distrus de apele Râul Doamnei, dar şi de
construirea şoselei Piteşti-Câmpulung, care trece, practic, prin mijlocul său. Se
păstrează latura de vest, lungă de 160 m, protejată de un val înalt de aproximativ 1 m şi
36
parţial laturile de nord şi de sud •

CeLrom 4e ll' P1.1(df"emi ·N•JW
,„,M,-.,. AL'\ITAr<V$J 1'"'· l!O-'

Fig. 12. Purcăreni-„ Podul Belului". Planul castrului roman.

După

P. Polonic.

Comuna Budeasa
17. Numeroase note şi articole publicate de către prof. Paul I. Dicu în
periodice mai mult sau mai puţin de specialitate, atrăgeau atenţia asupra descoperirii în
anii 1955-1978, în urma unor cercetări de suprafaţă în pădurea Văcăreasca a satului
Budeasa Mică, în punctul „La Cetate" (denumit şi „Cetatea lui Mircea'', „Cula lui
Mircea" sau „Cetatea Jidovilor"), pe culmea mărginită la est de pârâul Budeasa Mică
Gr. Tocilescu, Fouil/es el recherches archeologiques en Roumanie , Bucureşti, 1900, p. 129 şi fig. 27.
D. Tudor, Oltenia romană, ediţia a IV-a, Bucureşti, 1978, p. 290, fig. 26/4; Cr. Vllldescu, Armata Romană
în Dacia Inferior, Bucureşti, 1983, p. 122.

ll
11
'
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I tr la vest de pârâul Cristeasca, a unei aşezări întărite geto-dace (loc de refugiu?), pe

1 1rc, după cucerirea Daciei, romanii ar fi transformat-o într-un turn de pază sau chiar
lu t -un castellum 37 . Situl este descris ca fiind situat pe un mamelon înconjurat de
mturi cu adâncimi de 1-3 m, iar „în jurul fortificaţiei centrale au fost depistate vetre
I locuire, cu pământul ars, roşietic, unele fiind dispersate pe panta sudică" 3 8 .
l11v ntarul arheologic mobil pe care prof. Dicu l-a descoperit la suprafaţă s-a dovedit a
alcătuit din fragmente ceramice geto-dace din a doua epocă a fierului,
I tr ş i fragmente ceramice provenind de la vase de factură romană şi daco-romană (sec.
11·1V d. H.), precum şi resturi de cărămizi. Autorul cercetărilor mai amintea şi
1111 ·resanta descoperire a „unor fragmente ceramice din neoliticul final , de tip
uine lniţa, pe culme şi pe pantele sudice" 39 . Dacă mai adăugăm şi descoperirile de
„ni nede antice (greco-macedonene, geto-dacice şi romane)" făcute acolo de localnici
p1 um şi faptul că „multă vreme sătenii au luat de aici cărămizi romane şi medievale
p ntru construcţiile lor gospodăreşti" 40 , rezultă că ne-am putea afla în faţa unei staţiuni
u·heologice de excepţie, poate cea mai spectaculoasă din întregul bazin al Râului
I ' mnei ...
Situaţia actuală din teren, însă, ne determină să privim aceste informaţii cu
Klremă prudenţă şi cu toate rezervele necesare, cel puţin până la efectuarea aici a unui
ondaj arheologic. Din datele culese de noi la faţa locului 41 , deşi zona este extrem de
p1 opice pentru amplasarea unei fortificaţii , nu reiese deloc că în punctul „La Cetate" ar
f vorba de urmele unei locuiri antice (geto-dacă şi/sau romană), şi cu atât mai puţin
111 i torice (Gumelniţa). Punctul menţionat, aflat pe culmea pădurii de stejar (destul de
I nllră, după grosimea arborilor), la vest de drumul forestier, într-un loc în care sursele
li a pă sunt inexistente (cu excepţia pâraielor care curg în vale), se prezintă sub forma
unui promontoriu cu pante destul de abrupte, pe culmea căruia se află un mic platou cu
un diametru de maximum 25 m (fig. 13). La bază, promontoriul este înconjurat de un
1111 astăzi puţin adânc şi cu o deschidere de 10-15 m, vizibil mai bine pe versantul de
11urd şi pe cel de est. Dincolo de acest „şanţ" (natural?), între acesta şi panta accentuată ,
1h1ci spre exterior(!), se află o zonă uşor înălţată („val"?), care urmăreşte - lucru vizibil
tu l pe versantul nordic - traseţil şănţuirii. Acest „val" are o lăţime maximă de
tprox imativ 5 m, în compoziţia sa intrând un pământ ars foarte puternic, cărămiziu
cnt (vizibil imediat sub stratul de frunze uscate), cu aspect .de bulgări zgurificaţi, de
d mensiuni variabile, uneori având consistenţa cărămizii 4 • Nicăieri nu s-au găsit urme
I la eventualele materiale de construcţie, iar atenta examinare a locului în vederea

t relativ bogat,

'°
11

I' I. Dicu, Aşezarea geto-dacicăfortljlcată şi vestigiile romane de la Budeasa Mică. Castrul roman de la
şti. Traseul Limes Transalutanus în sectorul Pileşti, în ,,Argessis", 9, 2000, p. 37-38 şi pi. I, cu
hlhtlogratia.

/'li
11

Ibidem.
" Ibidem.
11
'
11

lbtdem.
Cercetare de teren efectuali! de subsemnatul, în punctul „La Cetate" („Cula lui Mircea") din pl!durea satului
111111011 a Mică, comuna Budeasa, la 13 martie 2000.
11
Investigaţ iile de laborator realizate în noiembrie 2004 asupra unor mostre prelevate în 2000 din „val" au
vldcn1 iat faptul ci! aceasta formaţiune nu este una geologică, naturală, aşa cum am fi bllnuit iniţial , ci, aşa
111111 demonstrează particularitll!ile structural-chimice, consistenţa sa actuală se datoreazl! unei puternice
111d li a pământului. Analiza de laborator a acestor probe a fost posibilă prin bunăvoinţa ing. Vali Sgărdea,
11log la Prospccliuni S. A. Bucureşti , căruia îi mulţumim şi pe aceasta cale.
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recoltării de fragmente ceramice s-a încheiat cu descoperirea unuia singur, la
atipic, pe care înclinăm să-l atribuim mai curând evului mediu.

roată,

drum forestier

Fig. 13. Budeasa Mică-„ Cula lui Mircea". Plan de situaţie

(schiţă) .

În final, o privire de ansamblu asupra descoperirilor făcute pe valea Râului
Doamnei, din punct de vedere al epocilor cărora le aparţin, are menirea de a ilustra
succint tabloul general al locuirii acestei zone într-o perioadă întinsă pe mai bine de trei
milenii. Cea mai veche descoperire de pe valea Râului Doamnei este văsciorul neolitic
de la Purcăreni. Ne menţinem însă cuvenitele rezerve relative la această descoperire
(făcută în condiţii necunoscute), cel pu~n până la o nouă confirmare a acestei epoci în
https://biblioteca-digitala.ro
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aparţin mai multe descoperiri: pe lângă topoarele de la
Mic şt i şi cel de la Purcăreni, cea mai importantă descoperire pentru această epocă este
t.area aparţinând grupului cultural Brăteşti cu puternice influenţe Sălcuţa, sondată la
ll tcvo ieşti, în punctul „Poiana Târgului". Mai multe topoare descoperite la Pietroşani,
l•I ani şi Retevoieşti, între care şi unul de cupru, de tip Glina, provenind din ultima
111 1\ie citată, sunt în măsură să ateste epoca bronzului pe valea Râului Doamnei.
iczări ale acestei epoci, de altfel, au fost cercetate arheologic la Domneşti-„Treime"
( ultura Glina) şi la Retevoieşti-„Poiana Târgului" (cultura Coţofeni) . Epoca fierului,
ul t prima cât şi a doua perioadă, nu sunt reprezentate deloc în spaţiul cercetat, dacă
li c m peste semnalările de la Budeasa Mică. Punem această situaţie mai degrabă pe
11ma unei deficienţe de cercetare şi nu credem că ea reflectă situaţia reală din teren.
l'I < a romană este ilustrată nu numai de situl cel mai important, şi anume de castrul de
111 Purcăreni, ci şi de alte descoperiri, tăcute întâmplător (o monedă romană de la
h11l neşti, un vârf de lance de la Valea Nandrii) sau în urma unor cercetări arheologice
I < mneşti-„Silişte", Retevoieşti-„Selişte") .

"I' 11iul cercetat. Eneoliticului îi

THE ARCHAEOLOGY OF DOAMNEI RIVER VALLEY.
VESTIGES FROM PREHISTORY TO THE ROMAN PERIOD
Abstract
A general view on the discoveries roade in the Doamnei River Valley, from
lh point of views of the epoch they belong to, is presented in the order to illustrate
•11n.: lnctly the general image of the habitation of this zone in a period of more than
1111 millennia. The oldest discovery in the Doamnei River Valley is the Neolithic little
11
el found by chance at Purcăreni . There are more discoveries from the Eneolithic
p rod: besides the axes found at Miceşti and Purcăreni , the most important discovery
1111' this epoch is the settlement belonging to the cultural group Brăteşti with big Sălcuţa
11fluences, sounded at Retevoieşti, in the „Poiana Târgului" point. The axes discovered
111 Pictroşani, Piscani and Retevoieşti certify the existence of the Bronze Age in the
I >o 11nnei River Valley. Settlements of this age were arcbaeologically researched at
I >0111neşti-„Treime" (Glina culture) and Retevoieşti-„Poiana Târgului" (Coţofeni
111 1t ure). The Iron Age, both the first and the second period, are not present at all în the
N 11r hed area, if we don't take into account the discoveries from Budeasa Mică. We
1111 ider this situation to be a deficiency of the research than the real situation in the
1
rching zone. The Roman period is illustrated not only by the most important site,
1111111cly the Roman camp from Purcăreni, but also by other discoveries, made by chance
(11 R man coin at Jupâneşti, a spike of spear at Valea Nandrii) or as a consequence of
archaeological researches (Domneşti-„Silişte" , Retevoieşti-„Selişte").

"''ll

The explanation of thefigures:
I. The map of the Doamnei River Valley. The numbers from the map
101 respond to the numbers from the text.
2. Pietroşani. Stone axe. Not to scale. According to Al. Odobescu.
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3. Retevoieşti-„Valea Crucii". Bronze Axe. Not to scale. According to D.
Popescu and D. V. Rosetti.
4. Retevoieşti-„Poiana Târgului". Stone Axe. Not to scale. According to D.
Popescu and D. V. Rosetti.
5. Retevoieşti-„Poiana Târgului". Archaeological materials from the levei of
the eneolithic - Brăteşti aspect. Not to scale. According to D. Popescu and D. V.
Rosetti.
6. Retevoieşti-„Poiana Târgului Archaeological materials from the levei of the
Bronze Age - Coţofeni culture. Not to scale. According to D. Popescu and D. V.
Rosetti.
7. Piscani. Stone pickaxe.
8. Valea Nandrii. lron spike ofspear.
9. Miceşti. Stone tools. Not to scale. According to Al. Odobescu.
l O. Purcăreni. Little ceramic vessel.
11. Purcăreni, Băduleni village. Fragmentary stone axe.
12. Purcăreni-„Podul Belului". The plan of the Roman camp. According to
P. Polonic.
13. Budeasa Mică-„Cula lui Mircea". Plane of situation (sketch).
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

TICIPAREA TRUPELOR AUXILIARE DIN MOESIA INFERIOR
-

LA RĂZBOAIELE DACICE
FLORIAN MA TEI-POPEScu·

Existenţa celor două diplome militare din 14 august 99 1, care atestă un număr
I • 1 ale şi 13 cohorte, i-a t'ăcut pe cercetători să privească aceste documente ca pe o
2
tl11 1dă a pregătirilor lui Traian din ajunul războaielor cu dacii . Exemplul oferit de
11 11 iia din Moesia Superior, unde prin diplomele din anii 93 şi 96 sunt atestate trei ale
,1 I cohorte3, pentru ca apoi în anul 100 numărul alelor să rămână neschimbat, dar cel
I h rtelor să crească la 21 4, a fost considerat suficient, pentru a se considera că
H I 1 I lucru trebuie să se fi întâmplat şi în Moesia Inferior, şi anume o întărire a
1111 \ I r militare ale provinciei în vederea pregătirii primei expeditio Dacica. Hotărârea
1111 l'raian de a trimite forţe militare în provinciile vecine regatului lui Decebal a fost
llH I el mai probabil în cursul anului 98, aşa cum reiese din publicarea de curând a
1llpl mei militare de la Elst (Gennania Inferior) din 20 februarie 98 5, în acest document
11111 menţionate câteva trupe, care vor fi apoi dislocate pentru a participa la războaiele
6
tl 1
, apărând în diploma din anul 100 pentru Moesia Superior sau pe diplomele
7
8
I' 1H1 niei Inferior şi Daciei •
lt1• lltutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti .
1111111.t lnscriptionum Latlnarum (mai departe CIL), XVI, 44 (diploma de la Oltina); CIL, XVI, 45
\•ll11111niu de la Plovdiv).
I l'ntsch, Beilrtige zur Volkerkunde von Sudosteuropa V/2. Der Kampf um den Donauraum unter Domitian
11•11 / /'rtl)an, Viena-Leipzig, I 93 7, p. 60-61; K. Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriege Trajans. Studien
11 ( l1111chlchie des millleren und unleren Donauraumes in der Hohen Kaiserzeit, Bonn, 1984, p. 81 .
I li , XV I, 39; Margaret M. Roxan, Roman Military Diplomas (mai departe RMD), Londra, 6.
t li , XVl, 46.
1loalebos, în „Saalburg Jahrbuch", SO, 2000, p. 31-72 = RMD, 216.
' I
t li , XVI, 46: I Vindelicorum milliaria civium Romanorum pia fidelis şi li Britannica milliaria civium
ll11tt rn11 rum pia fidelis . Despre aceste trupe vezi K. Strobel, op. cit., p. 125 şip . 145; C. C. Petolescu, Auxilia
I •111 111 . onlribuţie la Istoria militari1 a Daciei romane, Bucureşti , 2002, p. 88-89, nr. 24 şip . 125-128 nr.
I) Tentea, F. Matei-Popescu, în ,,Acta Musei Napocensis", 39-40, 2002-2003 (sub tipar). Vezi şi CIL,
Vl, 4 ( 103/107) în care apare: I Pannoniorum veterana. Această trupă va apărea apoi în Dacia, RMD, 148
11 11 ·1ombrie 109, diploma de la Ranovac); CIL, XVI, 163 (2 iulie 110, diploma de la Porolissum). Vezi C.
I I' Wlescu, op. cit., p. 119 nr. 53 şi O. Ţentea, F. Matei-Popescu, loc. cit.
' 11111 110, diploma de la Tokod (CIL, XVI, 164), în care apar cohortele: 1 Thracum civium Romanorum
11111 I d lls şi lll Lusitanorum pia fidelis. Despre aceste trupe vezi în ultimă instanţă, B. Ulrincz, Die rbmische
llt(/Yl111ppen in Pamwnien wdhrend der Prinzlpatszeil. Teii I: die /nschriften, Viena, 2001, p. 38, nr. 31 şip .
, III 43.
1
li , XVI, 57 (17 februarie 11 O); CIL, XVI, 163 (2 iulie 11 O, diploma de la Porolissum): I Hispanorum pia
lhh li ( . C. Petolescu, op. cit., p. 1 I I, nr. 44).
' I
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Pentru provincia Moesia Inferior, descoperirea în ultimul timp a unui număr
important de diplome militare, care datează din ultimii ani de domnie ai lui Domitian şi
din timpul lui Nerva şi apoi Traian, permite însă schiţarea unei alte imagini.
Astfel, descoperirea diplomei militare de la Cataloi, care datează din 14 iunie
92 9 , permite acum cunoaşterea trupelor auxiliare ce staţionau în Moesia Inferior după
reformele lui Domitian din anul 86. Diploma recenzează un număr de şapte ale (I
Vespasiana Dardanorum, I Flavia Gaetulorum, I Pannoniorum, I Claudia Gallorum,
Gallorum Flaviana, Gallorurn Atectorigiana, (I) Hispanorum) şi 15 cohorte (I
Raetorum, I Bracaraugustanorum, I Lusitanorum Cyrenaica, I Flavia Commagenorum,
I Sugambrorum tironum, I Sugambrorum veterana, II Chalcidenorum, II Lucensium, II
Bracaraugustanorum, II Flavia Bessorum, II Gallorum, III Gallorum, IV Gallorum, VII
Gallorum, (I) Ubiorum). Dintre aceste trupe o mare parte apar şi în două diplome din
anul 97 10 ( alele: I Claudia Gallorum, Gallorum Flaviana (I) Hispanorum, I Flavia
Gaetulorum, I Vespasiana Dardanorum şi (Gallorum) Atectorigiana şi cohortele: I
Sugambrorum tironum, I Flavia Commagenorum, II Flavia Bessorum, II Lucensium,
IV Gallorum, I Ubiorum şi I Lusitanorurn Cyrenaica). De asemenea, apar şi trupe
neatestate de diploma din anul 92: ala II (Hispanorum) Aravacorum şi cohortele I
Hispanorum veterana, I Tyriorum sagittariorum şi I Lepidiana civium Romanorum. În
total, în această provincie, înainte de domnia lui Traian, staţionau opt ale şi 18
cohorte 11 •
În aceste condiţii, mare parte a trupelor ce apar în cele două diplome din anul
99 se aflau în această provincie încă din vremea lui Domitian, dacă nu chiar din timpul
lui Vespasian 12, singurele noutăţi fiind: ala I Asturum şi cohortele II Mattiacorum şi II
Flavia Brittonum. Ala Asturum se pare că staţiona pe teritoriul Moesiei, încă din
vremea lui Vespasian, după cum indică o inscripţie funerară descoperită la Tomis, unde
apare un fost duplicarius al acestei ale, Ti. Claudius Satuminus 13 • Acelaşi lucru se poate
afirma şi despre cohors II Flavia Brittonum, care apare într-o inscripţie de la
14
Durostorum, cândva înainte de aducerea legiunii XI Claudia în această garnizoană .
Din păcate despre cohorta II Mattiacorum nu avem nici o informaţie privind o prezenţă
mai timpurie pe teritoriul Moesiei Inferioare, mai ales dacă luăm în consideraţie că pe
diploma de la Montana din 7 februarie 78, unde apare o cohors Mattiacorum, ar fi

'C. C. Petolescu, A. T. Popescu, în „Zeitschrift fur Papyrologie und Ephigraphik", 148, 2004, p. 269-276.
"' P. Weill, în „Zeitschrift ftlr Papyrologie und Ephigraphik", 117, 1997, p. 233-238, nr. 4; D. MacDonald, A
Mihaylovi.ch, în ,,Zeitschrift ftlr Papyrologie und Ephigraphik", 138, 2001, p. 225-228.
11
F. Matei-Popescu, în „Studii şi cercetari de istorie veche şi arheologie", 52-53, 2001-2002, p. 234-235.
11
Vezi diplomele de. la Taliata din 28 aprilie 75 (RMD, 2), Montana din 7 februarie 78 (CIL, XVI, 22),
Berkovitsa, copie dupa aceeaşi constituţie imperială ca şi diploma de la Montana (RMD, 208). De asemenea
un mic fragment de diploma militară, aproximativ din aceeaşi perioadă, în care se poate întregi numele alei I
Vespasiana Dardanorum şi a cel puţin două alac Gallorum (RMD, 209). Vezi înca P. Holder, A/ae in
Pannonia and Moesia in the Flavian Period, în XIX" limes Congress (în pregătire), în care se arata ca toate
unităţile de cavalerie se aflau în aceste provincii încă din vremea lui Yespasian. Mulţumim pe aceasta cale lui
P. Holder care ne-a pus la dispoziţie cu amabilitate textul, încll inedit, al contribuţiei sale.
13
V. Pârvan, în „Archaologischer Anzeiger", 1914, p. 437-438 =Inscripţiile din Scythia Minor (mai departe
ISM), 11, 172.
" CIL, III, 74 78.
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vorba de o cohortă I Mattiacorum, despre a cărei istorie ulterioară nu mai avem nici un
I 11de informaţie 15 .
Se observă totuşi o întărire puternică a forţei militare din această provincie cu
n 11zia războaielor dacice, dar nu în momentele premergătoare primului război . Astfe_l,
111 • din perioada 101-106 la Oescus sunt informaţii despre prezenţa legiunii XI
16
t 'I mdia, înainte de aşezarea ei definitivă la Durostorum . Legiunea V Macedonica este
111 utată la Troesmis, pentru întărirea apărării acestui sector de limes, poate încă din anii
I() 1- 102 şi nu, cum s-a crezut, în anii l 06-10?1 7 . De la Bonna este adusă legiunea I
Ml 11ervia, ale cărei urme în Moesia Inferioară au fost descoperite la Novae 18 . Este
19
t tical castrul de la Carsium
şi se construieşte sau reconstruieşte drumul paralel cu
20
I >11n11rea din această zonă a provinciei.
La aceste lucruri deja cunoscute, se adaugă acum informaţii extrem de
111 resante în ceea ce priveşte istoria trupelor auxiliare şi participarea lor la războaiele
li 1 ·lce. Au fost descoperite în ultima vreme încă 3 diplome militare datate 13 mai
10~ 2 1 • Acestea poartă aceeaşi dată cu diploma cunoscută de mai multă vreme22 , fiind
11
C'IL, XVI, 22; W. Wagner, Dle Dislokat/on der r6mischen Auxiliarformationen ln denprovinzen Noricum,
/'111111onlen, Moes/en und Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin, 1938, p. 164-165, cu aducerea în
111 ~ u ( ill 11 unei inscriptii de la Ten~a. la sud de Novac, în care apare un anume l . Spurennius Rufus
/1(111'l11ator) al cohortei Mattiacorum (CIL, III, 12437 = ILB, 395) şi cu menţionarea unei inscriptii de la

1'1 p 11csLe, unde apare L. Clodius lngenuus, praef. coh. Mattiacor., din epoca flaviană sau traianee timpurie
11 „ VI, 37274; H. Devijver, Prosopographia Milltiarum Equestrlum quae fuerunt ab Augusto ad
r /, 11/tcnum - mai departe PME, Louvain, C 201 ).
'" I lunea a părăsi t lagărul de la Vindonissa în 101 (E. Ritterling, în A. Pauly, G. Wissowa (red.)
11- 1/rncyc/opddie der Classischen Altertumwissenschaft, XII, Stuttgart, 1925, col. 1697). Vezi inscripţia care
li I sili pe C. Cornelius lustus miles Jegion is XI C(laudiae) p(iae) f(idelis), cc datează cu siguranţă la
111 1n1lul secolului al II-iea (ILB, 62 = S. Conrad, Die Grabste/en aus Moesia Inferior. Untersuchungen zu
I lt11mologie, Typologie und lkonographie, Leipzig, 2004, p.242 nr. 435). Vezi încă K. Strobel, op. cit., p. 93~. u o bservaţia că toate ştampilele din perioada războaielor dacice sunt de tipul celor folosite în Germania
11 (1 rlor ş i Pannonia (p. 94 nota 58); T. Sarnowski, Wojsko rzmskie w Mezji Doine} i na polnocnym
111•li1Cr:etu Morza Czarnego , Varşovia, 1988, p. 62; M. Zahariade, în Roman Front ier Studies. Proceedings of
1/1 XVl/th lnternational Congress of Roman Frontier Studies, Zalău, 1999, p. 599-607, considera ca doar o
11 tl 11 11cestei legiuni a fost dislocată la Oescus, unde a staţionat împreună cu legiunea V Macedonica, acest
11 11•fcr având loc înainte de începutul primului război dacic, concomitent cu vexillaţia de la Origetio (B.
I 11!111oz. în ,,Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae", 27/3-4, 1975, p. 350), urmând ca o
lift vcx illaţie să fie trimisă direct la Durostorum spre 105-106.
1
'
Slrobel, op. cil., p. 90-91; T. Samowski, op. cit., p. 61. Despre opinia tradi ţională vezi E. Ritterling, op.
111, ol. 1576; A. Aricescu, Armata în Dobrogea romană, Bucureşti, 1977, p. 32.
11
Strobel, op. cit„ p. 85-86; T. Sarnowski, în „Germania", 65, 1987, p. 107-118 = Annee Epigraphique
(1 11 I departe AnnEp), 1987, 865; K. Strobel, în „Klio", 70/2, 1988, p. 500-511. Legiunea se afla în perioada
1110 10 1 în că la Bonn (CIL, XIII, 7697 ; K. Strobel, op. cit., p. 86, nota 16) acest lucru fi ind destul de ciudat
11d tn vedere pregătirea războaielor dacice, aşa cum reiese din diploma pentru Moesia Superior din anul
I1111 ( IL, XVI, 46), în care se observă că anumite trupe din exercitus Germaniae lnferiorls fuseseră deja
I c le în această provincie.
" I M, V, 94. Despre ala li Hispanorum et Aravacorum, unitalea însărcinată cu această construcţie vezi F.
lffl l·Popescu, în „Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie", 52-53, 2001-2002, p. 189-191 , nr. 9.
V 1.I milliarul descoperil la Sacidava, A. Rădulescu , M. Bărbulescu , în „Dacia", N. S„ 25 , 1981 , p. 3531~11, nr. I = AnnEp 1981, 745 .
11
http:// www.romancoins.info/MilitaryDiploma.html. Diploma, descoperită la Speyer, este Inel! inedită,
1111 11 nd 11 fi publicat!! de G. Alfbldy ( informaţie W. Eck); Barbara Pferdehirt, R6mische Mtlittirdiplome und
I 111/111.r1mgsurkunden in der Samm/ung des Romisch-Germanischen Zentralmuseums, Kataloge vor- und
11111111 schichtlicher AltertUmer, Band 37, Mainz, 2004, nr. 10 (diploma descoperită lângă Novae); nr. 11 ,
111111 după aceeaşi constituţie imperială, ca şi diploma de la Speyer (loc de descoperire necunoscut).
(I

„I
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vorba de trei
Inferioare.

constituţii

imperiale acordate în

acelaşi

moment pentru trupele Moesiei

Noutăţile absolute sunt
şi II Brittonum Augusta

trupele: I Augusta Nerviana Pacensis milliaria
Nerviana Pacensis milliaria. Despre prima trupă se
cunoştea până acum doar prezenţa ei în provincia Dacia Inferior2 3 . Cea de a doua trupă,
a staţionat în 114 în Pannonia Inferioi4, de unde va fi dislocată pe teritoriul Daciei
Porolissensis 25 . Prezenţa celor două cohortes milliariae sub autoritatea guvernatorului
Moesiei Inferioare are, bineînţeles, legătură cu cucerirea noului teritoriu de la nord de
fluviu, care fusese deja integrat în provincie, după cum ne lasă să înţelegem papirul
Hunt 26 . Transferul acestor trupe s-a efectuat cândva în timpul sau imediat după sfârşitul
primului război dacic. La acest dosar, se adaugă acum şi informaţia conform căreia,
chiar în anul I OI, ala Claudia Gallorum se afla în I OI în Galatia et Cappadocia, aşa
cum apare într-o nouă diploma militară 27 • Ne întrebăm cum ar fi fost posibil, în
condiţiile declanşării primului război dacic, ca una din unităţile militare ce va participa
ulterior la operaţiuni militare pe teritoriul de Ia nord de Dunăre (vezi infra) să fi fost
trimisă în altă provincie? Această realitate dovedeşte, încă o dată, dezinteresul iniţial al
lui Traian privind deschiderea unui al doilea front dinspre Moesia Inferior, încă de la
începutul primului război dacic.
În urma acestor noi informaţii considerăm că implicarea trupelor din Moesia
Inferioară, alături de vexillaţii din legiunile staţionate în această provincie în războaiele
dacice are loc, cel mai probabil, după atacul dacilor şi aliaţilor acestora la sudul
Dunării, din iarna dintre anii 101şi102 28 .
Dintre trupele Moesiei Inferior despre care s-a presupus că au participat la
războaiele dacice, doar cele atestate direct prin inscripţii, papiri sau material tegular şi
cele prezente ulterior pe teritoriul provinciei Dacia Inferior au luptat cu siguranţă
împotriva armatelor lui Decebal.
Astfel, trupele Moesiei Inferioare care au participat cu siguranţă la războaiele
31
dacice sunt: ala I Asturum 29 , ala I Vespasiana Dardanorum30, ala I Claudia Gallorum ,
Brittonum

22

CIL, XVI, SO.

u C. C. Petolescu, op. cil., p. 90 nr. 25.
2
'

CIL, XVI, 61; RMD, 87; B. Uirincz, Die rl:!mische Hi/fatruppen ln Pannon/en wdhrend der Prinzipatszeit.
Teill: die lnschriften, Viena, 200 I, p. 32; p. 81; p. 111; p. I 58, nr. 14-1 S; p. 241, nr. 279 (Alisce).
2' C. C. Petolescu, op. cit., p. 90-91, nr. 26.
"' R. O. Fink, în „Journal of Roman Studies", 48, 1958, p. 102-116 =idem, Roman Military Records on
Papyrus, 1971, p. 217-227; R. Syme, în ,,Journal of Roman Studies" 49, 1959, p. 26-33.
27
Informaţie P. Holder.
2
" Aceasta idee a fost susţinuta cu ani în urma de A. G. Pouller, în Studlen zu den MllittJrgrenzen Roms lll.
13. lnternationaler limeskongress, Aalen, 1983, Stuttgart, 1986, p. 521. Noile descoperiri epigratice par a-i
de dreptele cercetatorului englez.
'" Prefectul P. Prifernius Paetus Memmius Apollinaris, decorat ln primul rllzboi dacic el împaratului Traian,
CIL, IX, 4753 = ILS 1350 = A. Dob6, lnscripllones extra flnes Pannoniae Daclaque repertae ad res
earundem provinciarum perlinentes4 , Budapesta, 1975 (mai departe IPD'), 796a = C. C. Petolescu,
Jnscriplions extemes concernant l'hlstolre de la Dacie romaine (mei departe IDRE), I, Bucureşti, 112;
POaum H.-G. POaum, Les carrieres procuratoriennes equestres sous le Haut-Empire romaln, Paris, 1960, p
166-167, nr. 71; PME, P I 07. Prezenta pe diplomele Daciei Inferioare, C. C. Petolescu, Auxilia Daciae, p. 63,
nr. 3.
10

Prefectul P. Besius P. f. Quirina tribu Betuinienus C. Marius Memmius Sabinus, decorat în cel de al doilea

război dacic, CIL, VIII, 9990 = H. Dessau (ed.), lnscrlptiones latinae Se/ectae, Berlin, 1892, 1352 = IPD',

796 = IDRE, li, 468; Prosopographia Imperii Romani, saec. I-III, I', Berlin-Leipzig, p. 364, nr. 112; T.
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ni 1 allorum Atectorigiana32 ala Hispanorum 33 , ala I Pannoniorum34 , cohors lI Flavia
35

11 ssorum , cohors I Bracaraugustanorum36, cohors I Augusta Nerviana Pacensis
37
111 lliaria Brittonum , cohors II Brittonum Augusta Nerviana Pacensis milliaria (vezi
11pra), cohors I Flavia Commagenorum38 , cohors II Gallorum 39 , cohors III Gallorum 40 ,

l~1111y,

ln „Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae", 16, 1968, p. 289-295; J. Fitz, în „Klio", 52,
111/0, p. 99-106; H.-G. Pflaum, op. cit., p. 108-169, nr. 73 ; PME, B 21; V. A. Maxfield, The Military
I J wrallons of the Roman Army, Londra, 1981, p. 173-176.
" Apore pe diplomele Daciei Inferior, Petolescu, op. cil„ p. 69. nr. 8.
" l'f"rdehirt, op. cil„ nr. 20. Această unitate militară apare surprinzător printre trupele Daciei Inferior pe
• t frugment de diplomă militară, datat 17 iulie 122. Va fi apoi redislocată pe teritoriul Moesiei Inferior,
111111 upare pentru prima dată pe diploma din 127 (M. M. Roxan, în „Zeitschrift tur Papyrologie und
I phl"rnphik", 118, 1997, p. 287-299 = RMD, 241). Pentru istoria ulterioară a acestei trupe vezi F. Mateif'np , cu, în „Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie", 52-53, 2001-2002, p. 183-185, nr. 4.
" Apurc pe diplomele Daciei Inferior, Petolescu, op. cit„ p. 71 , nr. 10. Totuşi , în 119 apare pe o diplomă
111 11 lorll din Dacia Superior, unde a fost întregită ca ala I Hispanorum Campagonum ( W. Eck, D.
tu l onald, A. Pangerl, în „Acta Musei Napocensis", 38/1, 2001 , p. 27-36, nr. I), lucru imposibil, întrucât
• ru~ t!I trupă apare în acelaşi an pe o d i plomă militară din Pannonia Inferior (informaţie P. Holder), unde era
11! ln ntcs tată în 114 (RMD, 111, 153; B. Lorincz, op. cil„ p. 21 ; p. 81; p. 87; p. 159, nr. 17).
" A11nre pe o diplomă a provinciei Dacia din 114 (RMD, IV, 225).
" Au fost descoperite ştampile cu această cohortă la Stolniceni, Bârseşti şi Rucăr, Inscripţiile Daciei Romane
t1111I departe IDR), II, Bucureşti , 561-562; 571; 607; D. Tudor, în „Studii şi cercetăr i de istorie veche", 6,
1'11~. 1-2, p. 90-94 (Rucăr) ; idem, în „Dacia", N. S„ 8, 1964, p. 347-348; I. Bogdan-Cătăniciu , în „Studii şi
1 11 lftri de istorie veche şi arheologie", 25, 1975, 2, p. 277-288 (Rucăr); D. Tudor, Oltenia Romanii',
ll11'! 11 Cşt i , 1978, p. I 01-102; K. Strobel, op. cil„ p. 122; Gh. Bichir, în „Thraco-Dacica", 6, 1985, 1-2, p. 9511 (S lolniceni); I. Bogdan-Cătăniciu, Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului roman, sec. I-III p. Chr„
I ~ 1111dria, 1997, p.45-47 (Rucăr) şip . 68-69 (Stolniceni); C. C. Petolescu, op. cil„ p. 23 şip . 84. Apare pe
1llpl111nele militare ale provinciei Dacia Inferior, Ibidem, p. 84-85, nr. 20.
Afrnrc pe diplomele militare ale provinciei Dacia Inferior, C. C. Petolescu, op. cil., p. 86, nr. 21 .
" A11111c acum pe diploma militară din anul 105, descoperită lângă Novac, B. Pferdehirt, op. cit„ nr. JO (sub
11 11~1 ), pc diploma militară din 25 septembrie 111, RMD, IV, 222. După reorganizările din vremea lui
111111111111 apare în Dacia Inferior, C. C. Petolescu, op. cil„ p. 90, nr. 25 .
" 111 perioada 106-117/118, această cohortă a ocupat castrul de la Drajna de Sus, CIL, 111, 12530 =!DR, 11,
1.111, ()lt . Ştefan, în „Dacia", 11-12, 1945-1947, p. 115-144; D. Tudor, în „Studii şi cercetări de istorie
~11 lt ", 6, 1955, 1-2, p. 94-95 (cu o explicatie privind rolul strategic al acestei fortificaţii) ; M. Zahariade, T.
f lv1111k1, The Lower Moesian Army in Northern Walachia (A .D. 101-118). An Epigraphical and Historical
1t11tly on The Erick and Tile Stamps Found in The Drajna de Sus Roman Fort, Bucureşti , 1997, p. 23 =
111d:p, 1997, 1323. Ştampile au apărut şi la Tîrgşor şi Voineşti , M. Bădescu, în „S tudi i şi cercetări de istorie
w11 h şi arheologie", 32, 198 l, 2, p. 291-292 = C. C. Petolescu, Cronica epigrafică a României (mai departe
f 11lt), ln,,SCIVA", li, 116; C. C. Petolescu, Jn Studien zu den Milittirgrenze Roms III. 13. lnternationaler
//mlf,fskongress, Aalen, 1983. Vortrtige, Stuttgart, 1986, p. 511 ; idem, Auxilia Daciae. Contribuţie la istoria
1111/1111rr'/ a Daciei romane, Bucureşti, 2002, p. 23-24 ş i p. 96. Apare între trupele Daciei Inferioare pe
I' 1 111 ul secolului al II-iea, Ibidem, p. 95-97, nr. 30. ·
,\pure printre trupele Daciei Inferior, C. C. Petolescu, Auxilia Daclae. Contribuţie la istoria militară a
/1111 /«I romane, Bucureşti , 2002, p. 105, nr. 38.
'",\ pure printre trupele Daciei Inferior, Ibidem, p. 106, nr. 41.
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cohors I Hispanorum veterana41 , cohors I Tyriorum sagittariorum42 , cohors I Thracum
Syriaca43 , cohors Ubiorum44 •
Este posibil ca tot din Moesia Inferioară să fi acţionat şi cohorta IX Batavorum
45
milliaria equitata, ale cărei ştampile apar Ia Bârseşti şi Buridava (Stolniceni) , dacă
46
admitem interpretarea lui K. Dietz , conform căreia desee această cohortă ar trebui să
fie vorba în fragmentul de diplomă de Ia Oberstimm 7, în care apare guvernatorul
Moesiei Inferioare în anii 104-105, A. Caecilius Faustinus48 . Totuşi, din păcate ne
aflăm pe un teren al speculaţiilor, care nu au la bală izvoare solide.
În concluzie, la cele două războaie dacice dintre trupele auxiliare ale Moesiei
Inferior au luat parte un nwnăr de cinci ale şi 11 sau 12 cohorte49 • Acestea s-au
adăugat evident diverselor detaşamente din legiunile aceleiaşi provincii, atestate atât pe
văile râurilor Jiu şi Olt, cât şi în Muntenia. Cu patru excepţ:ii (ala I Vespasiana
Dardanorum, ala I Pannoniorum, cohors II Brittonwn Augusta Nerviana Pacensis
milliaria, cohors IX Batavorum milliaria ), toate aceste trupe vor face parte, începând
cu reformele lui Hadrian, din exercitus Daciae inferioris.
După cum am încercat să demonstrez, în Moesia Inferior nu se observă acţiuni
de întlirire a forţei militare înainte de începutul primului război dacic, aşa cwn se
observă în provinciile Pannonia Inferior şi Moesia Superior. De asemenea, atât
legiunile, cât şi trupele auxiliare ale acestei provincii nu au vreun rol în desmşurarea
acţiunilor militare din prima parte a primului război dacic. Abia, după atacul din iarna
anului 1O1-102, armata acestei provincii este întărită cu noi legiuni şi cu cel puţin două,
dacă nu chiar trei cohorte milliariae, care vor acţiona la nord de Dunăre. Teritoriul
" Apare pe papirul Hunt, datat I 05-106, R. O. Fink, op. cit„ p. I 02-116 = idem, Roman Military Records on
Papyrus, 1971, p. 217-227 şi apoi pe diplomele Daciei Inferior, C. C. Petolescu, op. cit„ p. 110, nr. 43,
precum şi pe un fragment, necunoscut lui Petolescu, din anii 167-168, W. Eck, D. MacDonald, A. Pangcrl,
op. cil. p. 45-48, nr. 5.
u Apare printre trupele Daciei Inferioare, C. C. Petolescu, op. cit„ p. 124, nr. 60 .
.i De la Acidava (Enoşeşti) se cunosc fragmente tegulare ştampilate puse pe seama acestei cohorte, Al.
Barnea, I. CiucA, în „Studii şi cercetAri de istorie veche şi arheologie", 40, 1989, 2, p. 147-155 = AnnEp,
1989, 630 = CepR, IX, 524.
" Apare pe un fragment de diploma militari, datat 1201130, în Dacia Inferior (W. Eck, D. MacDonald, E.
Pangerl, op. cil„ p. 38-42, nr. 4, fiind apoi transfcratA (schimbare de granit!!) pe teritoriul Daciei Superior, C.
C. Petolescu, op. cil„ p. 125, nr. 61.
0
IDR, II, 562; 563 (Buridava); 571 (Bl1rseşti). K. Strobel, op. cit„ p. 122; T. Sarnowski, Wojsko rzmskie w
Mezji Do/nej i na polnocnym wybrezeiu Morza Czarnego, Varşovia, 1988, p. 63.
6
' K. Dietz, în „Germania", 60, 1982, p. 183-191.
"RMD, I, 10.
•• A. Stein, Die Legaten von Moeslen, Budapesta, 1940, p. 62.
49
L. Rossi, Trajan 's Column and 1he Dacian Wars, Londra, 1971, p. 94-96, aminteşte, în unna unor criterii
greu de inteles, patru ale (lipsesc I Claudia Gallorum şi I Hispanorum; în schimb apare Gallorum Flaviana) şi
12 cohorte (lipsesc I Augusta Nerviana Pacensis milliarie Brittonum, li Brittonum Augusta Nerviana
Pacensis milliaria, li Flavia Bessorum; II Galorum; sunt prezente tn schimb: li Chalcidenorum, VII
Gallorum, I Lepidiana c. R„ I Lusitanorum Cyrenaica, II Mattiacorum, I Sugambrorum veterana); N. Gostar,
în „Dacia", N. S„ 23, 1979, p. 118-120, recenzeazA patru ale (lipseşte ala I Pannoniorum) şi şase cohorte
(lipsesc IX Batavorum milliaria equitata, I Bracaragustano'rum, I Augusta Nerviana Pacensis milliaria
Brittonum, II Brittonum Augusta Nerviana Pacensis milliaria, I Thracum Syriaca, Ubiorum ); K. Strobel, op.
cit„ p. 106-146, recenzeaza şapte ale (în plus, I Flavia Gaetulorum, Gallorum Flaviana, li Hispanorum et
Aravacorum) şi 20 de cohone (în plus, II Flavia Brittonum, li Chalcidenorum sagittariorum, IV Gallorum
equitata, VII Gallorum, I Lepidiena c. R., li Lucensium, I Lusitanorum Cyrenaica, li Mattiacorum), ceea ce,
fllrll. îndoiala, este excesiv.
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11cerit va face parte din provincia Moesia Inferior, până în momentul reorganizărilor
d 111 vremea lui Hadrian, când o parte a acestui teritoriu va deveni provincia Dacia
l11fcrior, a cărei armată va fi formată, aproape exclusiv, din trupe care staţionaseră pe
lrr rtoriul Moesiei Inferior.

1

THE PARTICIPATION OF MOESIA INFERIOR'S
AUXILIARY UNITS TO THE DACIAN WARS
Abstract
Starting from the new epigraphically data I tried to establish how many
11w,iliary units from the Moesia Inferior province participated at the Trajan's Dacian
W11rs and when this happened. I considered that the Moesia Inferior's army had not
ltl'en involved in the military operations at the beginning of the First Dacian War. This
111volvement took place, in my opinion, after the Dacian's attack on the province in the
w111ter 101-102. I also considered that five alae and 11 or 12 cohorts were implicated
111 the wars, as we found out from our direct sources.
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PRELIMINARIILE ORGANIZĂRII PROVINCIEI
DACIA INFERIOR
CONSTANTIN C. PETOLEScu·

În ultimul deceniu asistăm la o avalanşă de publicaţii de diplome militare
romane, multe cu loc de descoperire necunoscut, apărute în comerţul de antichităţi din
( ·cident (în special în Germania şi Anglia); în unele cazuri se întâlneşte informaţia că
1r proveni din „spaţiul balcanic" (cele mai multe din Bulgaria). Astfel, informaţiile
11oastre despre Dacia Inferioară se ridică până acum la 1O diplome; le menţionăm cu
Indicarea surselor bibliografice (semnificative şi pentru drumul luat de aceste
d ·~c operiri):
I) Fragment de diplomă militară (tabel/a I) din 17 iulie 122; loc de descoperire
1
11 •cunoscut ;
2) Diplomă cu aceeaşi dată (fragment, tabel/a I ); loc de descoperire
2
11 cunoscut ;
3) Diploma de la Grojdibod (tabeila I) ; 22 martie 129;
4) Fragment de diplomă (tabel/a!) din anul 129; loc de descoperire necunoscut3 ;
5) Fragment de diplomă (tabel/a I) datat între 10 decembrie 129 - 9 decembrie
O; loc de de·scoperire necunoscut4;
6) Fragment de diplomă (tabel/a I) datat între anii 120-130; loc de descoperire
11 •c unoscut5; ·
7) Fragment de diplomă (tabel/a I) datat între anii 118-140; Joc de descoperire
6
11 cunoscut ;
8) Diplomă din 13 decembrie 140, descoperită la Palamarcia (Bulgaria)
(lt1bel/a 1/;
' l'ncu llatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti
1
I' Wei!l, în „Zeitschrift ftlr Papyrologie und Ephigraphik", 148, 2002, p. 241-251 .
' Ilurbara Pferdeh irt, Romische Milittirdip/ome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Romisch1ll'f!nanischen Zentralmuseums. Kata/oge vor- undfruhgeschichtlicher Altertumer, Band 37, I , Mainz, 2004,
111

20.

1

I' Wci!l, loc. cit„ nr. 3 .
1
l{lcm, în ,,Zeit~chrift ftlr Papyrologie und Ephigraphik", 117, 1997, p. 241 -246, nr. 8; Annee Epigraphique
(111 11 departe AE), 1997, 1764 [= C . C. Petolescu, Jnscrlplions externes concernant l'histoire de la Dacie
111111alne (mai departe IDRE), II, Bucureşti, 2000, 473] ; I. Piso, în „Acta Musei Napocensis", 37 (!), ·2000, p.
11 -242.
' W Eck, D. MacDonald, A. Pangerl , în „Acta Musei Nap~censis", 39, 2001 {l), p. 38-42, nr. 3; AE, 2001 ,
1\2
• 11 Wei !l, loc. cil., nr. 4.
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9) Diplomă din 19 iulie 146 (ambele tăbliţe, dar nedesfllcute; transcrise doar
textele de pe extrinsecus); loc de descoperire necunoscut8 ;
IO) Fragment de diplomă (tabel/a I) datând din 168/169; loc de descoperire
necunoscut 9 .
Cwn se vede, cea mai veche menţiune a provinciei Dacia Inferior este din anul
122; dar, indirect, această provincie este atestată la 12 noiembrie 119, când o diplomă
recent publicată atestă provincia Dacia Superior 10 •
Din diplomele militare mai vechi cunoscute (cele consemnate sub nr. 3 şi 8;
adaugă acum nr. 4, 5 şi îndeosebi nr. 9), se ştia că în Dacia Inferior staţionau trei alae (/
Asturum, I Claudia Gal/orum Capitoniana şi I Hispanorum ), nouă cohorte (/
Bracaraugustanorum, I Flavia Commagenorum, I Augusta Nervia Pacensis Brittonum
mil/iaria, I Tyriorum sagittariorum, li Flavia Bessorum, li Flavia Numidarum, li
Gallorum, /li Gallorum), precum şi o vexillatio equitum Jllyricorum (devenită, sub
Hadrian sau Antonninus Pius, numerus equitum /llyricorum).
În anul 1959, B. Gerov, editorul diplomei de la Palamarcia (din 13 decembrie
140), observa cil niciuna din trupele Daciei Inferioare (cele consemnate mai sus) nu
apare în diplomele provinciei Dacia din 110 11 ; concluzia rămâne valabilă şi după
13
descoperirea diplomelor cu trupele Daciei din anii 109 12 şi 114 • Dimpotrivă, remarca
Gerov, trupele care vor forma viitoarea provincie Dacia Inferior provin numai din
armata Moesiei Inferioare, dislocate, încă din cursul războaielor dacice ale lui Traian,
pe linia Oltului (inclusiv pe cursul superior, transilvănean). De aici Gerov mai trăgea
concluzia că pe tot timpul domniei lui Traian, estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei,
împreună cu Muntenia şi sudul Moldovei au aparţinut din punct de vedere militar şi
administrativ provinciei Moesia lnferior 14 •
Este adevllrat că despre două din trupele Daciei Inferioare nu se ştia la vremea
aceea de unde provin: cohors I Augusta Nervia Pacensis Brittonum milliaria şi cohors
li Flavia Numidarum. O nouă diplomă militară, din anul 105, arată însă că prima
7
B. Gerov, în „Klio", 37, 1959, p. 196-21 O; AE, 1962, 264; Margaret M. Roxan, Roman Mtlitary Diplomas
(mai departe RMD), I, Londra, 39.
• L. Warnser ed., Dle RlJmer zwischen Alpen und Nordmeer. livilisatorische Erhe einer europdlschen
Milildrmacht, Mainz, 2000 (catalogul expozitiei de le. Rosenheim), nr. 41 (tişB B. Steidl; fAra lecturii, numai
fotografie şi scurt comentariu); textul transcris de C. C. Petolescu, în „Oltenia. Studii şi comuniclri", 13,
2001, p. 69-70; idem, Epigrqfia latinc'J, Bucureşti, 2001, p. 133-135, nr. 8; de aici preluata. în AE, 2001, 2155;
lecturii independenta (dupa catalogul expoziţiei de le. Rosenheim): RMD, IV, 269.
• W Eck, D. MacDona.ld, A. Pangerl, loc. cir., p. 45-48, nr. S; AE 2001, 2154.
10
W. Eck, D. Me.cDona.ld, A. Pangerl, /oe. cit., p. 27-36, nr. 1(AE,2001, 21SO).
11
B. Gerov, loc. cit., p. 208-209.
12
AE, 1990, 860; IDRE, li, 307; RMD, 111, 148.
n RMD, IV, 225-226.
" B. Gerov, loc. cil., p. 210: "Oiesc Tatsachen fllhren uns zu den Anne.hme, dall die Kleine Walachci
(Oltenia) vielleicht ohne ihren westlichstcn Teii, wo die Verbindungslinie von Drobeta durch den Surdukpall
nach Siebenburgen verlief, zwischen dcn zwciten dakischen Krieg Trajans und der sogenannten crsten
Teii ung Daciens, also in der Zeit von I 06-119, Bestandtcil von Mocsia Inferior blieb, indem untcrmoesische
Truppen jenseits der Donau den Alt cnthmg vorgeschoben wurden. Der Raum, der Ostlich vom Alt zwischen
der Donau und der Transyvanischen Alpcn liegt - die GroBe Wa.lachei - , wurde in direser Zeit (I 06-119)
unter dic Kontrolle des untermoesischen Heeres, spater (navh 119) vielleicht sowohl unter die
untermoesischen wie auch der unterdakischen Heeres gestellt".
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11ţionată se afla şi ea în acest an în Moesia lnferior . Cealaltă trupă, cohors II Flavia
N11111idarum, provenea probabil tot de la sud de Dunăre, din Moesia Inferior. sau
1ltro ia 16 •
Concluzia logică a învăţatului bulgar avea totuşi şi o bază documentară
h11portantă: diploma militară de la Tropaeum Traiani (fragment) din 112 17 , în care apar
11 111 cohorte, II şi III Gal/orum, care ulterior vor aparţine armatei Daciei Inferioare.
nstă concluzie este întărită acum de o altă descoperire: diploma din 25 septembrie
111, pub licată de curând 18 , în care întâlnim alte trupe, care ulterior vor aparţine iarăşi
111111utei Daciei Inferioare: ala I Claudia Gallorum 19 , cohors I Flavia Commagenorum 20
I, v ntual, cohors I milliaria Brittonum 21 .
După părerea lui B. Gerov (acceptat şi de D. Tudor22), Dacia Inferioară
1 111 l'l ndea Oltenia întreagă, dar şi o parte din estul Banatului, precum şi sud-estul
I 1 111si lvaniei23 • Acum este însă definitiv stabilit că această. provincie cuprindea numai
111111 o de est a Olteniei (teritoriul situat aproximativ la est de Jiu), precum şi sud-estul
I 1 m ilvaniei 24 • Această conformaţi e oarecum ciudată îşi găseşte explicaţia în modul în
111
o avut loc cucerirea Daciei şi în situaţia teritoriilor sud-carpatice pe timpul
il111n nici lui Traian.
Dar diplomele militare recent apărute ridică şi unele semne de întrebare:
Astfel, din cea de-a doua diplomă din 17 iulie 122 aflăm despre prezenţa în
I 111 •I 1 Inferior a unei alte trupe de cavalerie: ala Gallorum Atectorigiana. Această trupă
'I 1tcstată în Moesia Inferior mai întâi de diplomele din anii 92 25 şi 105 26 ; în 122
q 1111 în Dacia Inferior; curând după aceasta a revenit în Moesia Inferior, unde este
27
28
29
111 n\i nată de diplomele din 127 , 145/146
şi 157 , precum şi de alte documente
30
pi 1 1fice .
15

111

1

I'

11111 hora Pferdehirt, op. cil„ nr. I O: I AVGVSTA NERVIANA PACENSIS oo BRITIONVM.
V111 '. C. Petolescu, Auxilia Daciae. Contribuţie la istoria militară a Daciei romane, Bucureşti , 2002,

11H· 119, nr. 52.
lnscriptionwn Lat/narum (mai departe CIL), XVI, Berlin, 58.
' 1 llMI>, IV, 222.
" I1 •ptc această trupă : C. C. Petolescu, op. cit., p. 69-70, nr. 8.
11 pre această trupă, vezi ibidem, p. 95-97, nr. 30.
' l\c li li\ trupă poate fi identificată cu cohors I Augusta Nervia Pacensis Brillonum mil/iaria (despre
• 11 111, vezi iarăşi cartea noastră Auxi/ia Daciae, p. 90, nr. 25); ca ar fi prezentă la Stolniceni pe Oli prin
I' 1111p llu ORS MB, citită co(ho)rs m(i/liaria) B(rillonum) .
' I 1 I udor, Oltenia romană 2 , Bucureşti, 1958, p. 137.
li ( iCIOV, loc. cil.
1
I""'" disc uţia reluată în articolul noslru Provincia Dacia !riferior (Malvensis) . Discuţii şi ipoleze, în
1111111!0 Studii şi comunicări ", 12, 2000. p. 74· 79.
I ( · Petolescu, A.-T. Popescu, în voi. Studia Historica et Theologica. Omagiu profesorului Emil/an
I 1·/• w11, Inş i , 2003, p. 73-80.
li rh rn Pferdehirt, op. cit., nr. 10.
1111111c1 M. R.oxan, în ,,Zeitschrift ftlr Papyrologie und Ephigraphik", 118, 1997, p. 287-299; AE, 1997,
I /~O. ltMD, IV, 241 ; altă diplomă cu aceeaşi dată : BarbaraPferdehirt, op. cit. , nr. 23.
I' Wc16, în „Zeitschrift fur Papyrologie und Ephigraphik", 124, 1999, p. 279-286; AE, 1999, 1359; RMD,
/()
' I '1111ws

' llM I), SO.

I

I ' I ctolescu, A.-T. Popescu, loc. cit., p. 84; Florian Matei Popescu, în „Studii
111 11 arheologie", 52-53, 2001 -2002, p. 183-185 , nr. 4.
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De asemenea, fragmentul de diploma datat intre 120-130 (nr. 6) menţioneazll în
Dacia Inferior inel o trupi de infanterie: cohors I Ubiorum 31 ; această trupi se aflase
34
anterior în Moesia (diploma din 78 32), apoi în Moesia Inferior (diplomele din 92 33 , 97 ,
993S şi 105 36). Ulterior apare în armata Daciei Superior, mai întâi în diploma de la
37
Micia din ultimii ani ai domniei lui Hadrian • Cum această trupă este atestată în
Transilvania, în zona Mureş - Tâmave, prin ştampile tegulare descoperite la Ozd şi
Odorhei 38 , credem că a fost transferată de Hadrian, împreună cu o parte din acest
teritoriu, Daciei Superioare, probabil prin anul 123 39 .
O surpriză prezintă şi diploma militara din 12 noiembrie 119, care menţionează
între trupele Daciei Superioare o ala Hispanorum; ar putea fi vorba40 de ala I
Hispanorum, aflată mai târziu în Dacia Inferioară (diplomele din 129, 130, 140 şi
146)41 • Este posibil ca ala I Hispanorum să fi fost dusă de Traian în Orient, în războiul
cu parţii; ea va fi fost readusă în zona dunăreană de împăratul Hadrian, participând în
118-119 la operaţiunile militare din Dacia (Superior) conduse de Q. Marcius Turbo. Nu
ştim dacă această trupă (sau poate ala I Asturum ?) era înscrisă în lacuna din diploma
citată din 17 iulie 122 (locul 1 între alae). Cândva, între 119-129, ea a fost transferată
în Dacia Inferior.

LES PRELIMINAIRES DE L'ORGANISATION
DE LA PROVINCE DE DACIA INFERIOR
Resume
Apres l'organisation (vers 106) de la province romaine de Dacia, Ies territoires
annexes par Ies troupes de la Mesie Inferieure au cours des guerres daces de Trajan
(l'est de l'Oltenie, la Valachie, la Basse Moldavie et le sud-est de la Transylvanie) ont
reste sous le contrOle militaire de cette province (selon l'hypothese de Boris Gerov,
Klio, 37, 1959, p. 208-209; voir supra, note 14). En 1181119, l'empereur Hadrien
organisa partiellement ces territoires (l'est de l'Oltenie et le sud-est de la Transylvanie)
sous la forme d'une nouvelle province: Dacia Inferior (premiere attestation dans Ies
diplOmes du 17 juillet 122; voir Ies notes 1-2); en echange, ii abandonna la Valachie et
Vezi documentaţia epigraficft: C. C. Petolescu, Auxilia Daciae, Bucureşti, 2002, p. 124-125, nr. 61.
n W. Eck, D. MacDonald, A. Pangerl, în „KOlner Jahrbuch", 35, 2002, p. 227-231, nr. I.
"C. C. Petolescu - A. T. Popescu, /oe. cil., p. 73-80.
"P. Wei8, în ,,Zeitschrift ftlr Papyrologie und Ephigraphik", 117, 1997, p. 233-238, nr. 4; Ai:., 1997, 1774;
RMD,IV,
ii CIL XVI 44
16
De :.Scm~nea~ ln noua diploma din 13 mai 105 (Barbara Pferdehirt, op. cit., 11). ea apare iar8şi ln Moesia
Inferior.
JJ C. C. Petolescu, A. Corcheş, în ,,Drobeta", 11-12, 2002, p. 120-126.
11
Inscripţiile Daciei Romane, IW4, 132, 262.
JY Vezi C. C. Petolescu, în „Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie", 22, 1971, 3, p. 220; W. Eck,
D. MacDonald, A. Pangerl, /oc. cit„ p. 40.
"'Cum considera editorii diplomei din anul 119: ,,Acta Musei Napocensis", 38 (I), 2001, p. 32 cu nota 19.
"C. C. Petolescu, Aw:ilia Dacille, Bucureşti, 2002, p. 71-72, nr. 10.
11
·
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I Basse-Moldavie. Quelques annees plus tard (probablement vers 123), on constate
11 1 s 1 des deplacements de troupes: !'ala I Gal/orum Attectorigiana (attestee en 122 en
I >11 ia Inferior) revient dans la Mesie Inferieure; l' ala I Hispanorum (attestee en 119 en
11,1da Superior) est attribuee a l'armee de la Dacie lnferieure; en echange, la cohors I
11/liorum, active entre 120-130 en Dacia Inferior, est transferee dans l'armee de la
I • ilic Superieure.
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THE JUS HEREDITATJUM IN THE LATIN INSCRIPTIONS
OF THE ROMAN DACIA
ALEXANDRU STĂNEScu·
The hereditary succession was inaugurated only when a person died, as the
Jbility for a dying person tobe inherited was impossible. The demise was followed
I1y ummoning to succession the legitimate heirs or the people (heredes) who might
h 1v been heirs as a resuit ofthe wish expressed in the will.
A person could have been summoned to succession due to two reasons: he
cither appointed as a heir by the defunct; or it was a legal decision in the absence
111 lhe will; thus, according to the laws of the xnth tables, the first to come to
11 • ssion were the sons and then the agnates followed by the rest ofthe race.
Therefore, there were two incompatible types of succession: testamentar ia and
I /llma or ab intestata; there is no other way the succession can be organized so that
III 1 could be a middle way. During the republic there was a definite distinction
lt lw en the testamentaria and ab intestata succession. The only valid document to
1
1111 1 >lucea mortis causa disposition was the will that contained the names ofthe heirs •
2
li lh re was no will, then the ab intestata succession was adopted • The rule of
III 1 mpatibility between the two types of succession (testamentaria and ab intestata)
1l l11 wcd just one exception: the military wi!t3.
The summoning to succession had a personal character because this
lllh riu:mce was a favour made to a determined person, that is why the heirs of the one
ho was summoned to succession could not benefit from the right to touch the
I 1h rh nce, only its selling being permitted (venditio hereditatis)4.

1t11 111 Jude1ean de Istorie, Braşov .
I' -llll 1le Voci. Linee storiche de/ diritto ereditario romano, in Aufslieg und Niedergang der Romischen
li /1 (l~schlch te und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, Herausgegebcn von Hildegard
I 11111111 lnl und Wolfang Haase, li, 14, Berlin - New York, 1980, p. 426.
' 1 ( . arrido, // diritto privato romano Padova, 1992, p. 506.
I lphmus. Digesta (further D.). 28 . I. 6 or Ulp. 5. ad Sab.: "Si miles unum ex/undo heredem scripserit,
• 1/1111111 quanium ad residuum patrimonlum intestatus decess/sset: mi/es enlm pro parte testatus potest
, li11t1, pro parte inleslatus " and Paulus, D. 29. I . 37: "SI duobus a milite liber/o scriptis heredibus a/ter

•1/ rll lrereditatem, pro ea parte intestatus videbilur defimctus decessisse, quia mi/es el pro parte teslari

t •I I, 11 competit patrona ab intestata bonorum possessio, nisi sl haec voluntas defunctl probalafuerit, ul
•1111• 11111 a/tero ab alterum vellet totam redire hereditatem".
I t I H4, opud Pasquale Voci, op. cil., p. 428.
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A. The Legitimate Succession or the ab intestata
During the republican time, the law summoned to the ab intestato succession
the adganates for severa) times; thus, the closest agnate was first summoned and the
farthest was excluded; among the agnates, the first to be summoned were the sui iuris
even if some of them were emancipated. When there were more agnates of the same
remove, the inheritance was equally divided between them. For example: if there were
more brothers of the defunct, all of them were summoned to the succession but, if one
brother or a nephew competed for the same inheritance, only the brother attended the
succession, the nephew being left out. Among brothers, no sex distinction is made, still
the daughters did not receive more than a quarter ofthe inheritance and the agnates of a
subsequent remove were excluded (aunts, nieces) 5 • This is a consequence of /ex
Voconia from the year 169 B. C. sustained by Cato, too, who established that women
can not be appointed as heirs by the Roman citizens from the first class that paid taxes,
and they could not inherit but a part ofthe familial patrimony6.
In order to tame the succession norms from the "laws of the XII tables'', the
praetors established a different succession system based on the cognate relationship or
the blood relationship.
The reform of the legitimate succession started by the praetor was continued
by the Senate and by the emperors having as a consequence the imposing of the blood
relationship instead of the agnatic one. Thus, the senatusconsu/tum Tertullianum from
Hadrian's time (117-138 A. D.) permitted the appointing of the mother to her own
son's succession, this law confirming once again one ofClaudius' disposition by which
the mother benefited of a so-called ius liberorum that also appears in /ex Iulia et
Papia 7 • Senatusconsultum Orfitianum from 178 A. D„ (from the reign of Marcus
Aurelius) summoned to succession the sons oftheir own mother before her agnates.
The evolution of the succession right was in a close relation with the evolution
of the relationship system; the replacement of the agnatic relation with the cognate one
had as a consequence in the field of legitimate succession the apparition of a complete
system of succession called bonorum possessio.
Bonorum possessio admitted for all successors who were in turn summoned to
succession by the magistrate: the first to be called were those established as heirs in the
will; ifthere was no will or they were dead, the next to follow were the "praetorians" or
the "civilians", summoned in the established order through the legitimate succession
(succession ordinum in graduum)8.

s Ulpianus, I S. Sab. or D. 38. 16. 2.1: ,,Adgnati autem sunt cognati vlrllls sexusab eodem ort/. nampost suos
el consanguineos sta/im mihi proximus est consanguinei meifilius et ego ei: patris quoquefrater, qul patruus
appel/atur: deincepsque ceteri, si qui sunt hlnc orii, in irifinitum ".
6
Nuovo dizlonarlo giurid/co romeno, 2nd edition, Napoli, s. a., s.v. /ex Voconia, p. 323; Gal,
Jnstifutiones, 2, 274: ,Jtem mulier, quae ab eo, qui centum ml/ia aeris census est, per /egem Voconiam heres
institui non potest, tamenfide icommlsso reliefam stbl hereditatem capere potest ".
' For demographic purposes extra rights were granted (ius /iberorum) to the woman, citizen who gave birtti to
three sons and to the freedwoman who gave binh to four sons (n. a.).
• Pasquale Voci, op. cit„ p. 422.
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Ulpianus gives us information about the Praetorian system of swnmoning to
11 cession; he sustains that there were four classes of heirs summoned in turn to

·cession9:
a) unde liberi the sons and their descend~ts, being in potestate 10 ;
b) unde legitimi emancipated sons, sui iuris and agnati proximi (the closest
pnt ' rnal relatives)
c) unde cognati the consanguine maternal relatives;
d) unde uir et uxor the husband or wife that had survived.
Ali the heirs were swnmoned in turn to the succession, depending on the class
1'1 y belonged to. First, all the descendants came, not only the sons and nephews
li v ted to the paternal power but also those emancipated or given for adoption and
I 1l r emancipated by those who adopted them. But some belonged to the first class,
uth rs to the second one; if the first class heirs didn 't show; those from the second class
1 re called.
The sons given for adoption did not belong to this category, they belonged to
lh
dopters succession. All the descendants of those who died before the pater
/ 11111/ias defunct came to succession, too.
Cognati, the consanguine relatives descendants and ancestors and the
1111 lleral relatives up to the 6th remove and even the descendants of the wornen who
1 excluded from the agnatic succession, Postumii (the sons conceived before the
lillhers death but born afterwards) are also summoned.
Vir et uxor (the husband and wife), in Digesta appears the information that the
1 d wer was summoned to succession provided that an iustum matrimonium should
li we existed even if the matrimony was sine manu 11 .
In the case of a freeman's succession, the praetor granted possessio bonorum
111 the following order: to the freeman's sons, to the legitimate heirs (the patron, the
I' troness, the patrons son), to the libbers cognates, to the patrons agnates, to the
I Hrons patron and to his descendants or ancestors, to the widow or widower of a
I man or freedwoman, the patrons cognates.
Various examples of ab intestata or legitima succession were found on funeral
11 ri ptions, especially on the ones where legitimate sons appeared as heirs of the head
HI the family (pater familias) . The heir quality of the children is expressed through the
r·ds: "heres", "heredes", "fi/ii et heredes", ''jilius et heres", ''fi/ia et heres", "heres
111 /Ir/", "heres patri". For example in the inscription:
IDR III 1. 269: D(is) M(anibus)/Fabricus/Jucun[dus} I uix(it) an(nis) L_ _!51
I• 1/l(rlcius) l[u}c[und]lus her(es) et F[a}-l[b]rici S[i]lu[an(us)} I et Licinia[n(us)} I
fi 11 rs [cum] /JOI co//egio Fa[b-} lrorum tit(ulum) I [p]os(uerunt). Fratri I
t•l m(tissimo).
11

'l 1lp 1 nus, 44 ed. D. 38. 6. I. I: "Pos/eaquam praetor locu/us est de bonorum possessione eius qui testa/us
11 transitumfec// ad Intestat os, eum ordinem secutus, quem el /ex duodecim labularum secuia est: fuil enim
1111/11tari11m ante de iudici/s /estantium, dein sic de successione ab intestata loqui".
1

~

11

11lus. III. 26.
I> 8. 11 ; Ulpianus 47 ad ed. "Ut bonorumpossesslo petipossil unde vir el uxor, /ustum esse matrlmon/um

1•11111 te t.

ceterum si ln/ustumfueril matrimonlum, nequaquam bonorum possessio pe/I poterii, quemadmodum
testamento adiri heredilas vei secundum tabu/as pe// bonorum possessio potesl: nihil enim capi
I" 11/ll r iniustum matrlmonium potest ".
1,;1 '
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Translation: "To Manes Gods. Fabricius lucundus lived 5 years. Fabricius
Iucundus (his heir) and Fabricius Silvanus and Fabricius Licininanus as brothers, put
down this affectionate epitaph to their brother together with the college ofjabrii."
On the funeral inscription, dedicated to Fabricius Iucundus, member of the
college of craftsmen, by his son, his brothers and colleagues, Fabricius lucundus junior
appears as "heres". The defuncfs brother and his colleagues are not mentioned as
"heredes", although they contribute to the building of the funeral monument. Fabricius
lucundus probably did not leave any will, so, the magistrate acted according to the law
and opened an ab intestata succession, through which he swnmoned all the
descendants of the first class. Fabricius' only living son was his homonym son who
was part of the first class of successors (unde liberi). Fabricius' showing at the
succession of Fabricius Iucundus senior, led to the granting of the whole inheritance.
The defuncfs brothers represented the second category of heirs (unde legitimi), being
the closest relatives on paternal scale. (agnati proximi), they are sununoned to
succession only if no other heir from the first class showed. Anyway, the inheritance
that Fabricius Iucundus received is fairly modest, as it needs the material support of the
uncles and of the Craftsmen College to make the funeral monument meant for the
memory ofhis father.
IDR III 2. 448 12 : [D(is) M(anibus)] I M(arco) Ulpio I Restu/o I Jluir(o)
col(oniae) Sarm(izegetusae) I Ulpiae 151 Marce/lina I et Restuta fllliae et heredes.
T(itulum) p(onendum) c(uraverunt).
Translation: "[To Manes Gods?], to Marcus Ulpius Restutus duumvir of
Sarmizegetusa, Ulpia Marcellina and Vipia Restuta, his daughters and heiress took care
for the epitaph to be written down."
The duumvir Marcus Ulpius Restutus of Vipia Traiana Sarmizegetusa colony,
is inherited by Ulpia Marcellina and Ulpia Restuta whose quality is that of filiae et
heres. The two daughters are part of the first class of heirs (unde liberi) and they come
to succession according to the legitimate succession. Their mother does not appear on
the inscription because she has probably died before her husband. If the mother had
appeared on the inscription in the quality of heir, then, instead of the legitimate
succession she would have had to deal with a testamentary one. As the mother could
not appear at the succession in the same class with her daughters, the defunct could
have left something to his wife only through the testament. In this case, the nature of
the succession was changed because it was not admitted for a part of the inheritance to
be granted through the will and the other part through legitimate succession.
D(is M(anibus) I Ael(ius) Sebl[_ _ er ex Numero) Malur(orum) Tib(iscensium)
uix(it) anni(s)? Vl et Aeliae Sa[_ ___ _Jtus [u] I ix(it) a(nnis) XXX et Ae{l. ? Val}ens
fil[ius] I eorum [_ __ _]AT(?) I h(eres) ponendum curavit.
Translation: "To Manes Gods. Aelius Sebl. .. , from numerus Maurorum
Tibiscensium, lived 45 years .and Aelia Sa„.tus (who) lived XXX years and
Ael. .. Valens, their son AT? as heir took care (for this epitaph) tobe put down."
Aelius Valens, the son of an officer and of an Alenia Sa .. citizen, puts an
epitaph to his parents, as a son and a successor. He is a first class heir, one who obtains
the succession without a will, too.
12

Corpus Inscrlpllonum Lallnarum (funher CIL), Berlin, 1963 sqq, III I 520.
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IDR III 2. 376: D(is) M(anibus) I L(ucius) Ant(onius) Ru[fus} I lluiral(is)
1•11/(oniae) I Sarmizegetusae I 5 I uix(it) an[nis)- - -} I L(uci) Anton{l Pris-} I cus
q(ues) [Romanu~)} I et Rufu[s et Ru-J lfinus [decur(iones)}/10/ co[l9oniae) [s.s.?J I
fit •redes}.
Translation: "To Manes Gods. Lucius Antonius Rufus; duumvir of
, 1rmizegetusa colony lived „ .(?) years. Lucii Antonii Priscus, Roman chevalier, Rufus
111d Rufinus, decurions ofthe colony (s.s.) sons and (inheritors?)."
The three sons of the duumvir Lucius Antonius Rufus from Ulpia Traiana:
I uc ius Antonius Priscuc, Lucius Antonius Rufus and Lucius Antonius Rufinus are
lll'redes sui et necesari, who are summoned in the first class to succession as direct
d scendants, the closest ones (unde liberi).
IDR III 5. 574: D(is) M(anibus) I C(aio) Sentio C(ai) f(ilio) Sulp(icia) I Flacco
lntiq(uaria) I uet(erano) leg(ionis) Xllll G(eminae) M(artiae) V(ictricis)/51 dec(urioni)
1•0/(oniae) Dacicae Sarmizegetusae I uix(it) an(nis) LXXV I C(aius) Sentius Flaci- I
/11/ usfilius et heresl [f(aciendum} c(uravit).
Translation: "To Manes Gods. To Caius Sentius Flaccus, son of Caius of
11lpicia tribe, originating in Flacco Antiquaria, veteran of Gemina Martia Victrix, the
IY'h legion, decurion of Dacica Sarmizegetusa colony, who lived 75 years. Caius
' ·ntius Flaccinus his son and heir took care to make this monument."
Caius Sentius Flaccinus makes a monument for his father, Caius Sentius
I·I 1ccus, a funeral one, on the text of which he mentions his quality as a son and heir.
I 'laccinus is a legitimate son, so, he is a first class heir.
IDR III 5. 584 Apulum: Tuticiae Adrastillae/ uixit ann(is) XVlll m(ensibus) 11
cl(l •s) XXI Tuticia Victoriafil(ia) I et heres matri 151 karissimae.
Translation: "To Tuticiae Adrastilla (who) lived 18 years 2 months and 20
j ys. Tuticia Victoria, the daughter and heiress of the beloved mother (put the
I il ph)."
Tuticia Victoria is a spuriafilia, but she comes to the succession ofher mother
1111 J grandfather as a legitimate child, so she is a first class heir in the mothers family.
, 'h is practically under patria potestas of the head of the family, her condition being
lh 1t of afilia legitima.
CIL III 835 : D(is) M(anibus)/A el(ius) dialesl vis(it) (sic!) an(nos) LXXXVI et
/ o.rni(t) Au-151 reliusDitu-lgenius filiu(s)let heres patrii carissimolb(ene)m(erenti).
Translation: "To Manes Gods. Aelius Diales lived 85 years. And Aurel.ius
I ltugenius, bis son and heir put the monument and the epitaph to his beloved father
who) deserved it."
IDR III 5. 530: D(is) [M(anibus)}I Finit(io) [. .. }/ u(eterano) l(egionis) Xlll
lf 'm(inae) Fin-]/ itius I [ „. el} 151 Ursin[?us fili(i)]I et h[e(redes)}.
Translation: "To Manes Gods. To Finitius„ „ veteran of the XIllu' legion
mina. Finitus I. „et Ursinus {his sons) and heirs".
IDR III 5. 577 : [- - -} I [- - -? Se}uerusl [- - -]h(eres) p(onendum) c(uravit).
Translation: " . .. , Severus ... erede took care and put the epitaph."
The inscriptions give information not only about the legal condition of the
lt llimate sons, mentioned as heirs, but also about the new position they get in the
I 1mi ly (status familiae), it is about the status of sui iuris.
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In the epigraphic sources from Dacia second class heirs that are swmnoned to
the legitimate succession do not appear. But, on some inscriptions, third class heirs
appear: brothers and sisters.
Sometimes on the soldiers' inscriptions the brother appears as a heir, in such
situations, to determine the type of succession, the certification of the kinship between
the defunct and heir is necessary. If the defunct and the heir have the same tribal sign,
the two are brothers; if not the word frater used in the epitaph means a religious or
military fellowship 13 •
If the two brothers that are in the army appear alone in the text of the
inscription, with no other relatives, than it may be supposed that the heir obtained the
goods with the help ofa legitimate succession.
Such an example appears on an inscription discovered near the Cincsor
Roman camp (Brasov county):
IDR lII 4. 179: [D(is) M(anibus) S(acrum)] I __ Carui/iusl [Se}cun{dinus]
uix(it) an[(nos) _ _} 151 L(ucius) [Car}ui/ius I Rusticinus/ praef(ectus) coh(hortis) I I1
Flauie Bessorum I fratri in ex/emp/um pi/issimo p(onendum) c(uraverunt).
Translation: "To Manes Gods worship, {-} Carvilius Secundinus lived years_
_ 151 Lucius Carvilius Rusticinus, the second military base de Bessi, to his brother who
was of a great affection, took care and built the monument."
Lucius Carvilius Rusticinus builds a funeral monument to his brother
Carvilius Secundinus. As no daughters or sons appear on the epitaph, it means that the
officer was a bachelor or that he bas no family yet, therefore his only heir was the
brother (second class successor). Even if he had had parents, they would have come to
the succession after the brother.
On some inscriptions laid by officers for defunct fellows, the existent relations
between the defunct and heir are difficult to establish, because the name of one of the
two or of the one called brother might be missing, he might be only a colleague from a
religious or military union. Such an ambiguous situation appears on the inscription IDR
II 644: [. .. }I (centurio) Ferox miV itavit an(nos) XXV, I eq(ues) an(nos) XVIII, uix(it) I
ann(os) VIIL. M Pomp/51 eius Procu/us, frater, benef(iciarus)I Tironis leg(ati),/
h(eres), b(ene) mere/nti posuit.
Translation: " ... to the centurion ..... Ferox who bas been in the military
service for 25 years, (from which) 18 as a chevalier, lived for 43 years. Marcus
Pomponius Proculus, brother and beneficiary of govemor Tiro, as heir laid (the
epitaph)."
Marcus Pomponius Proculus a benefiaciarus legali legionis lays the epitaph to
a centurion whose name was preserved only partially. (cogn. or sign. Ferox). Marcus
Pomponius Proculus appears as brother and heir.
Ifthe two soldiers are good brothers, than the centurion was wearing the same
tribal sign and Popilius Proculus was a third class heir according to the legitimate
succession. If between the centurion Ferox and M. Proculus there were no kinship

ii Also sec Karoly Visky, Tracce de/ diritto ereditario romano nel/e iscrizioni delia Pannonia, in „Rivista
intemazionale di dritto romano e antico", XIII, Napoli, 1962, p. 115, who reaches the same conclusion while
researching the two inscriptions from Pennonian province.
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t 1 I 1tions, Proculus was a fellow and he could become heir of the centurion only as a
1 u lt of a legitimate succession.
On other inscriptions laid by brothers or sisters for the dead brothers, due to
Iii Cragmentary status in which funeral texts are, it is difficult to determine the type of
_,, ·cossion.
IDR III 2. 468: [. .. e}t laboribus aegrum I [. .. }memor esto I [. ..} fratri ...
The dative fratri indicates the fact that the funeral monument could be built
1111 o brother by brother or a sister or by his brothers.
IDR III 3. 162 14 : D(is) M(anibus) I Antonia Quaeta/ uix(it) an(nis) XXXIII et I
I11/lmia Valenti 151 na fil(ia) uix(it) an(nis) XIII Antonius/ Valent(inus) fil(ius) m(atri)
I w(rori)/ b(ene) m(erenti) p(osuit).
Translation: "To Manes Gods, Antonia Quaeta lived for 33 years and Aelia
V d •nti/5 /na (her) daughter lived years 12, Antonius Valentinus, son, to his mother and
I l ·r who deserved it, laid (the funeral monument) ."
Antonius Valentinus is, as it seems, the only survivor from a family of
lllonii , he lays the epitaph to his defunct mother and sister. The mother has the same
11111111 sign with her sons, which means the two children are spuri fi/ii no matter if their
111111 her is at the same time the liberta of their brother, or she bears the same name
u 1 ldc ntally. Antonius Valentinus is a first class successor in the case of his mother's
• 11 ·ession no matter his legal condition is (spurious filius or filius legitimus). To the
111 • 'S ion of his sister, Antonia Valentina, Valentinus is surnmoned in another
1 11 1~,ory of heirs, because he is not her descendant, if they have a legal father and they
111 • legitimate, Valentinus is summoned to succession in the second class as agnatus
/'' 11i:imus, if Valentinus and Valentina are illegitimate children, then Valentinus is a
th n i class heir (cognatus - consanguine brother).
When there was no will, it was compulsory resorted to the ab intestata
111 • ss ion. This type of succession can be discovered even on funeral inscriptions
li re no terms appear to indicate the heres quality of the one who lays the epitaph or
l111i ld the monument, but they indicate the kinship between heres and the defunct
(11111 /er, pater, frater filius, frater, soror, amita, nepos, coniux, etc) or other relations
\ Iii ·h allow the heir to participate to succession (example: the patron or the patron 's
1111 who participates to the freemen's succession without any descendants).
Thus, on the funeral inscriptions laid by sons and daughters to their parents,
tlt y net as heirs, the sons are the so-called heredes sui et necesarii who automatically
1 1 lve the succession (bonorum possessio) through the manifestation of the usucapio
1I hl. Building a funeral monument to their parents and the accomplishments of the
11f 1111ls of burial or prayer represent a moral duty and sacred in the same time. Laying a
11111 rn l panel or building a funeral monument to the relatives represents visible signs of
11 p cling the duties towards the dead. Due to this, beside the defunct' s name, that of
Iii one who paid the respects to the dead relatives was also engraved, with a
111111ument to perpetuate their memory.
Funeral inscriptions Iaid by children to their parents are relatively numerous,
1111 ng which we shall give only some examples:

"I 11. 1117869; „Sargetia", XIV, 1979, p.162, fig. 7 photo.
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IDR HI 2. 375: D(is) M(anibus)/ L(ucio) An(tonio) Pap(iria tribu)/ Prisco uilxit ann(os) LXII 151 Antonius Ru--lfus dec(urio) col(oniae)/ et Antonia/ Priscilla/
patri.
Translation: "To Manes Gods. To Lucius Priscus, who lived 62 years,
Antonius Rufus decurion of the colony (Sannizegetusa) and Antonia Priscilla (made/
laid the funeral monument) to their father."
(Lucius) Antonius Rufus decurion of Vipia Troiana Sarmizegetusa colony and
his sister Antonia Priscilla lay a funeral monument to their father Lucius Antonius
Priscus, their kinship is certified by the term "patri" - the dative "to their father"
Lucius Antonius Priscus' two children are legitimate ones, therefore they are
heredes sui et necesarii, they become heirs of him with no will. Lucius Antonius Rufus
becomes a sui iuris person, at the same time with bis father's death, that is, he obtained
full legal capacity.
IDR III 1. 72: D(is) l(nferis) M(anibus) S(acrum)/ Septi(mius) Bitus et
Septim(ia)/ Valentina uixerunt/ annis Lllll poseur-15 unt Septim(ius) Bas(sus) et
Aur(elius)/ Vale(nOs patris b(ene)/ m(erentis).
Translation: "To the underworld Manes Gods worship. Septimius Bitus and
Septimia lived for 54 years. Septimius Bassus and Aurelius Valens built (the funeral
monument) to their worthy father (parents?)."
The two brothers with distinct names lay an epitaph to their parents, their
action contains the declaration of their condition as sons and thus, as heredes sui et
necesarii.
IDR III 5. 576: D(is) M(anibus)I Sertoriae/ Felicl(a)e do-/mi Aequo ui/ xsit
ann(is) LX pol suit M(arcus) Valer/ nius Primige-1 nius bene meren-lti matri.
Translation: „To Manes Gods. To Sertoria Felicla, bom in Aequo (who) lived
for 60 years. Marcus Vatemius Primigenius built (this monument) to his mother who
was worthwhile."
Marcus Vatemius Primigenius as a son, builds a funeral monument to bis
mother, Sertoria Felicia, through which he expressed on the one hand his piety and on
the other hand his condition ofunique heir ofhis mother.
An inscription from Potaissa, discovered in 1903 and published by I. Teglas in
1904 15 , relates an interesting case of a legitimate succession of the mother to her
children: D(is M(anibus)I Valeria Maximii-I la uix(it) an(nis) XXIX mensibus Vili
Va/erius Maximus uet(eranus) 151 ex? Pater et Valeria/ Marcel/a mater I jil(iae)
pientissimae et/ P(ublius) Ael(ius) Tertius uet(eranus) ex dec(urio) I coniugi optimae
/JOI et pientissimae/ et Terentius et Valeria I Maximinianus jil(ii)/ matri carissimael
fec(erunt).
Translation: "To Manes Gods. Valeria Maximilla lived for 29 years (and) 7
months. Valerius Maximus was a veteran (miles legionis V. Mac?) and Valeria
Marcella, the mother, to her too affectionate daughter and Publius Aelius Tertius,
veteran and former decurion, to his too affectionate wife and Terentius and Valeria and
Maximinanus, the children, to their beloved rnother, built {this monument)."
Ali the woman's relatives appear on the inscription (parents, husband and
children), but none of them is presented as having the quality of heres; which may also
11

Teglas, Istvan, in „Archeologiai ErttesitO", XXIV, I 904, p. 41 I.
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111 un that the woman left no will, but the succession had to take place, consequently it
111uld have been resorted to the legitimate succession which divided the family
111 inbers in more heir classes .
The descendants were the first to be sununoned to Valeria Maximilla' s
11 · ssion, forrning the first class of successors (unde liberi), therefore the first to be
1 11 ·d were the three children: Terentius, Valeria and Maximinanus. Valeria
M11x im illa' s legacy was shared between the children who each received a third ofit and
Iii 'I had to pay to the fisc a tax having the value ofthe twenty part ofthe inheritance. lf
V 11•ria Maximilla hadn 't had any children, the next to succession were her parents,
li 1 came to succession in different classes, therefore the father, Valerius Maximus, as
111 agnutus proximus, was the next sununoned to his daughter' s succession (unde
I >1ltlmi), the mother .was part of the third class of successors made of the cognati
1111. hip . Valeria Maximilla' s husband, P. Aelius Tertius was the last to come to the
III' · ·ssion (unde uir et uxor).
Parents that lay the epitaph to their children appear on some inscriptions in the
1 1 c when they are major then the parents can be regarded as the heirs oftheir children,
11111vlc.lcd they didn't have any direct descendants.
An interesting example may be represented by the inscription that Terentia
li 1111 ione of V ipia Traiana Sarmizegetusa lays to her son Caius Antonius Ursinus,
1h 1•111fon in the colony.
IDR III 2. 377: D(is) M(anibus) I C(aio) Ant(onio) C(aii) f(ilio) Pap(iria
111/ 11)! Urs ino dec(urioni) col(oniae) Dacic(aOe 151 Sarmiz(egetusae)I uix(it) ann(os)
\ I VI I// Terentiae Her-/mione ma-/ter infelicis/simal[b(ene)m(erenti) p(osuit)).
Translation: "To Manes Gods. To Caius Antonius Ursinus, Caius' son of
11 11 lria tribe, decurion in Dacica Sarmizegetusa colony, (who) Iived 28 years, Terentia
11 1111 inone, the unhappy mother, Iaid (the funeral inscription) to the one that
I 11vcd."
Caius Antonius, decurion in Dacica Sarmizegetusa colony is the son of one of
tll 11 tab les from Ulpia Traiana, he is a decurion himself at the age of 28. The
ii uri n· s father does not appear on the funeral inscription beside the mother, because
11 lt 1 been already dead in the moment of his death. At the moment of the demise,
1 1l11s Antonius Ursinus is the only possessor of the family patrimony, which, as it
1111s, he leaves as a legacy, to his mother. Besides Terentia Hermione, no other
p 1 1n appears on the inscription to benefit from the heres condition, there is no sign
thn l lhe decurion C. Antonius Ursinus had Ieft any will, therefore, following the
IHH l 11 n ofthe Roman hereditary right, it was resorted to the legitimate succession, by
hit h Terentia was the only heiress ofthe child as a third class heiress (unde cognati).
The inscriptions laid by the brothers without mentioning the heredes quality,
1 • 11 II •s on the one hand the fact that the defunct has no descendants and on the other
li 11\I, lhe building of the funeral monument by the brothers shows that they owned the
111111 tunce.
IDR III 4. 217 : [D(is) M(anibus)]/ {_ _ __ __]I[_ __ _ uix(it)]I an(nos) ?L}
\ \'VI? Ae/(ius)S]uriol JrJatri 151 cari} ssimolpo]
suit.
1
Translation: " ___ lived years 85 , Aelius? Surio, to his dear brother 151 built
IIii 111onument)."
lDR III 3.362
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D(is) M(anibus)/ Scaurianil caes(aris) n(ostri) ser(uus) uill(icus)?I uix(it)
an(nis) XXIII 151 FuscianuslJratri b(ene)m(erenti) p(osuit).
Translation: "To Manes Gods, to Scaurianus, administrator slave of the
emperor, lived 23 years /5/ Fuscinus, his worthy brother who built the monument."
Other examples of legitimate succession, to which heirs are swrunoned with
no will needed or in the absence ofit, is the freeman's succession with no children by
the patron. ln the case of freeman's succession, the praetor granted possesio bonorum
to the freeman's sons first, and if he had no direct descendants, the legitimate heirs,
who, in this case, are the patron, the patroness and the patron's son were summoned to
succession.
IDR III 3. 349: D(is) M(anibus)/ Ca/u(e)ntia Ase/la/domo u(erna) uix(it)
an(nis) XUV posuit Ca[l] 151 u(e)n(t)ia Marce/lina! patrona libertae/ benemeritae.
Translation: "To Manes Gods. To Calventia Asella, slave, horn in the house,
lived years 35, Calventia Marcellina, the freedwoman's patroness who was worthwhile,
laid the epitaph" 16 •
Calventia Marcellina built the funeral monument to her slave Calventia
Asella, who seemed to have died without having any children or will, which led to the
summoning of the patroness to the slave's succession. The patroness inherited the
goods as a second class heir, which situates the patroness on a privileged position at the
succession even towards the freedwoman's husband who was summoned to succession
in the last class of successors.
IDR III 5. 547: D(is) M(anibus)/ Julia Valeria/ uixit annis XXXI[Julia}! Junii/a
/ibertae/ {et .. .} non{?i] coniugil bene mer(enti)/ h(ic) s(iti) {?s(unt)].
Translation: "To Manes Gods. Iulia Valeria lived 30 years. Iulia lunilla (built
this monument) to her freedwoman and.„„to her husband who deserved it. Here they
rest."
Iulia Iunilla appears on this inscription as the freedwoman's heiress and
probably of her husband, too.
In IDR III 4. 23, on a fragmentary epitaph, some letters of the words ... are
preserved, the fragment of the text is for sure an epitaph laid by a patron of the
freeman. Freemen are not legitimate heirs, they are mostly ex testamento heirs.

B. The Testamentary Succession
The Certifying on Funeral inscriptions from Dacia of the testamentary
succession and of different types of hein.
The testamentary succession is certified in some of the inscriptions from
Roman Dacia through the words: "heredes testamento ", "/ibertus testamento '',
"uoluntatem testamenti arbitratu", "iuxta voluntatem testamenti".
Heredes sul et necesarii. There are few funeral inscriptions which certify the
heredes sui et necesarii quality of some dead citizens' children, who set them up as
heirs. Many citizens left their fortune to their successors through successio legitima or
ab infestato, which assured the right sharing of the fortune to all the descendants. The
setting up of some testamentary heirs attested in fact the testator's intention of leaving
1
''

D. Tudor, Istoria sclavajului în Dacia romană, Bucureşti, 1957, p. 259, nr. 85.
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part ofhis fortune to a person, who, not being one ofthe descendants (mother, brother
ister) or, not being part of the family group (a friend or a fellow), did not have the
I oss ibility to be sumrnoned to the legitimate succession. Among the few discovered
unples, we present you four inscriptions, which seem to be the most interesting from
III problems they raise:
IDR III 2. 366: P(ublius) Ae(lius) Sept(imius) Audeo qui et Maxi-lmus
lll'l(eranus) ex (cent.) n(umeri) P(almyrenorum) O(?) uix it ann(is) LX Ael(ius)
S •pt(imius) Romanus mil(es) leg(ionis) XIII G(eminae) /[a} diut(or) offic(ii)
1 ornicul(ariorum) et Septimia I [5} Septimia quae et Revocata fll(ia) et [C}ornelia
111/onia uxor, heredes I [p}onendum curaverunt cura agent(e) I {S}eptimio Ascepiade
r111 •(ustali) col(oniae)I liberto eius.
Translation: " Publius Aelius Septimius Audeo, also called Maximus, veteran
11 11d former centurion from the auxiliary base of Palmyreni, lived 60 years. Aelius
, ptimius Romanus, soldier in the XIIIth legion Gemina, helper in the corniculars'
uflicc, and Septimia Septimina, daughter, also called Revocata and Cornelia Antonia
11 or, took care and built the funeral panel with the help of his freeman, Asclepiade the
lllljlUStal ofthe colony."
To the veteran Publius Aelius Septimius Audeo, his children Aelius Septimius
I omanus, Septimia Septimina and his wife Cornelia Antonia as heredes, lay the
1p11aph on the funeral monument. The adding of the mother on the !ist of heirs is an
11 1~1, ument in the favor of the existence of a will. The children and the mother could
111111e to the legitimate succession in the same class of heirs only if Cornelia Antonia
w1 uxor in manu, as only being under the authority, Aelius Septimius Audeo was
1 onsidered thefllia ofthe husband.
The married union of Cornelia Aelius Septimius Audeo was for sure a
l'llllC11binatus, changed into iustum matrimonium after Audeo received conubium.
I h r fore, Cornelia Antonia could not appear in the text ofthe inscription as heredes in
Iii case of an ab intestata succession; she is a testamentary successor, her statute is
III 1t of heres voluntarius, because she may refuse her defunct husband's succession
hdc the children Romanus and Septimina become heirs free of will.
IDR II 47 : D(is) M(anibus)I prim(us) Ael(ius)/ Ion(icus) neg(otiator)/ uix(it)
11/l(nls) l 151 Iulia Pris-/ci/la uxor I et Ael(ius) Iulia-/ nus fll(ius) co-I heredes, per I 1Ol
111/(/0) Primiti-1 uo lib(erto).
Translation: "To Manes Gods. Primus Aelius Ionicus merchant, (who) lived
~ O ycars, Iulia Priscilla, wife and Aelius Iulianus, son, as coheirs (built the monument)
lth the help ofthe freeman Aelius Primitivus."
Aelius Iulianus, Primus Aelius lonicus and Aelia Priscilla' s son seems to be a
h1•r s sui necessarius, established as heir together with his mother. If the mother hadn't
I 1111 a coheres, then the child would have inherited the whole family patrimony. The
1 111blishing of Aelia Priscilla as a heiress by her husband, certifies the existence of a
t l mentary succession, the only one that permitted mother to show to the succession
h Ide her son. Asin the inscription above, the testator' s wife is a heres voluntaris.
IDR II 46: D(is) M(anibus) I P(ub/io) Ael(io) Diophan/to, uet(erano)
1 11/t(ortis) V Gal(lorum) . . Vixit 151 an(nos) LXXXVI. H(ic)s(itus) e(st). Aelia Ammis,
//(lu)/ et Aelia Eutychia, /ib(erta), heredes I 1Ol fecerunt.
ii

11 r
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Translation: "To Manes Gods. To Publius Aelius Diophantus, veteran of
infantry base V Gallorum. He lived for 76 years. Here he rests. Aelia Ammis daughter
and Aelia Eutychia freedwoman (as) heiress built (the funeral monument)."
Aelia Ammis, Aelius Diophantus' legitimate daughter is a heres sui et
necessarius, if her father's succession had been ab intestato, she would have received
only a quarter of the family fortune. The freedwoman Eutychia's condition of coheres,
certifies the fact that a testamentary succession took place.
Eutychia has a privileged position in this family as she shows at the veteran's
sliccession together with her daughter, she might be the veteran's concubine. But, not
even if she had been Aelia' s mother and Aelius Diophantus' wife, she would have been
nothing else but a testamentary heiress because the daughter was the first to be
summoned to succession and she would have received the whole inheritance, being the
only child ofthe veteran.
IDR III 1. 87: D(is) M(anibus) /Aur(elius) Sur{us? Mil(es)?}I coh(ortis) lll
Del(matarum) ui{xit]I an(nos) XXXX, Aur(e/ius) 151 proculinusl sig(nifer) et (h)eres el
Quilntina co(n)iux et I Suri//eo et Quin-ltinus et Sura pii /JOI patrii b(ene) m(erenti)
posuerunt.
Translation: "To Manes Gods. Aurelius Surus officer in cohors III
Delmatarum, lived 40 years, Aurelius Proculus signifier and heir and his wife Quintina
and Surielleo and Quintinus and Sura (children) built (the funeral monument) to their
beloved father who deserved it."
Aurelius Surus' eldest son, Aurelius Proculus 17 , as heres, inherits the entire
family patrimony, he is a testamentary heir (heres sui el necessarius) because, if there
was no will, it was resorted to the ab intestato succession, where alt the descendants
(the rest ofthe brothers) were swnmoned for succession.
IDR III 2. 2: M Proc(i/ius) M(arci) filius Pap(iris tribu) Niceta I J/uir et
flamen col(oniae) Sarmiz(egetusa) I item sac[e]r{d(os)] Laurentium/ Lavinat(ium)
aedem augustalibusl pecunia suafaciend(am) institiuit eandem M Proci[/]ius Regulusl
dec. col. eq. publ. Fi/ius et here(s)I eius perfecit dedicavit[q].
Translation: "Marcus Procilius Niceta, son of Marcus, from Papiria tribe,
duumvir and Jupiter's priest of Sarmizegetusa colony and the priest Laurentium
Lavinatium, the augustals' residence on his expense, started to build the construction.
Marcus Procilius Regulus decurion of the colony (mentioned above), chevalier with a
horse given by the state, son and heir, finished and dedicated (the building)."

Heredes necesariL The former masters could leave inheritances to their
freemen and
that they could not refuse, some of them being heres necesarii, others,
due to moral obligations they had towards their patron 18 • The patrons who leave some
inheritances to their freemen are also certified on the inscriptions from Dacia:

17

l. I. Russu, ln ,,Banatica", li, 1973, p. 108-11 O, fig. 4.
Novissimo Digesta Italiano, Milano, 12, s.v. Patrona, Cristoforo Conscntini, p. 707. The freed slaved owed
to their masters respect (obsequtum) end certain services (opera), in exchange, the patron granted them
support and protection to his former slaves.
1
•
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IDR II 40: D(is) M(anibus)I Aelius [B]assus I uet(eranus) /eg(ionis) V
A/ac(edonicae)I uix(it) ann(os) LXVI m(ensibus) X diebus XVII [Ae]l(ius) Helpizonl
/l/ibert(us) et her(es)I eius posuit.
Translation: "To Manes Gods. Aelius Bassus veteran of the yth legion
19
1 edonica , Iived 66 years, IO months and 16 days. Aelius Helpizon (as) freeman
nd heir ofhim laid (the epitaph)."
[- - -]l?Aemi/ia H[er]I mias lib(ert?a) {et]I h(eres) p(atrono -ae) b(ene)
111(r nti)I fecit.
Translation: "„ .Aemilia hermias, freedwoman (?) and heir(ess) built (this
111onument) to her patron( or patroness) who deserved it."
IDR III 3. 359: Memor[iae]I Papiri[J) Rufi FA/ __ PINAPQ. Proc(uratoris)I
1111rar(iarum) libert(i) et he/5/redes patrona pi!etissimo [fe]cer[unt) [et] si[bi].
Translation: "In the memory of Papirius Rufus Fa ___ , administrator of the
old mines, the freemen and heirs oftheir patron built (this monument) for him."
IDR III 5. 582: [P(ublio) Tenac(io) P(ublii) jil(io)l[P}ap(iria) Vinidici I
(1' nturio) leg(ionis) XXII Pri-I mig(eniae buleutae 151 ciuitatis Ni-l copolitanor(um)/
l 1(11blius) Tenac(ius) Gemei-I Linus Aug(ustalis) col(oniae)I Apul(ensis) libertus / JOI
I( vtament?) p(onendum) c(uravit) l(oco) d(ato) d(ecruionum) d(ecreto).
Translation: "To Publius Tenacius Vindex, Publius' son of Papiria tribe,
lllurion in the X.Xll"d Iegion Primigenia, magistrate of the Nicopolitane community.
l111hlius Tenacius Gemellinus, augusta! in the Apulum colony, freeman according to the
wl ll, took care and built (the commemorative monument) in (public) place, granted
tl11ough decree by the decurions ."
Publius Tenacius Gemellinus, orcitan freeman 20 (Jibertus testamento) of
1
l 11hlius Tenacius Vindex, magistrate of Nicopolis community, who freed him
· rding to the will. The freeman is a heres necessarius, he can not refuse the
l11h rltance left by his patron.
D(is) M(anibus)I Q(uinto) Aurelio Q(uinti) f(ilio)/ Pap(iria tribu) Tertiol
ii r•(urioni) et flamin(i) 151 co/(oniae) Sarm(izegetusa)I Quintus Aurelius/ Saturninusl
lllH(ustalis coloniae) et Proshodus li Ol et Logismus / lib(erti) et hered(es)If(aciendum)
(11raverunt).
Translation: "To Manes Gods. To Quintus Aurelius Tertlus, Quintus' son of
I' tp rla tribe, decurion and Jupiter's priest of Sannizegetusa colony. Quintus Aurelius
1t11nrnis, augusta! in the colony and Proshodus and Logismus, freemen and (their)
li 1 , took care and built (this monument)."
IDR III 2. 434: Maxi(m) .„ ? Fann„. ?I an(nis) XXX,
Domitia
/ /lc[u]nd(ina)? Patrona (a?)lpientissimo (a?) meritofecit ...
Translation: " ... Maxim-Fann .. „ lived 30 years, Domitia Secundina of the
I' li' n(?) too pious according to the merits, laid this epitaph."
Domitia Secundina is a freedwoman, who as a heiress builds a funeral
11111m1ment to her rnaster or mistress. The freedwoman is a necessarius heiress.

11

li Tudor, op. cit„ Supplementul ephigraphlcum, 4,
I l'I o, lnscripllons de la Dacie Romaine, III 5 (further IDR III 5), Paris, 2000, 582, p. 441 , considered that
III li • mnn built the funeral monument in public place according to a testamentary stipulation
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Two other inscriptions from Ulpia Traiana laid by Valerius Threptus (heres)
and the freemen, heirs of a very rich augusta! from the colony, certifies the practice of
leaving the accomplishing of some promises made by the testator on the heirs.
Quintus Aurelius Tertius establishes himself as freemen heirs, who as
necessari heirs of the decurion, built him a funeral altar made of marble.
IDR III 2. 219: Genio ord(inis)/ quem U/p(ius) Dom(itius) I Hermes
aug(ustalis) col(oniae)I ob honor(em) ornam(entorum) 151 dec(urionalium) promiserat/
Va/erius Threptus et! Domitil Regulus Hipponicus Hermes Onesimus/ augusta/es
col(oniae). H(eredes) p(onendum) c(uraverunt)/ L(ocus) d(atus) d(ecurionum)
d(ecreto).
Translation: "To the genius of the (decurion) order, (the homage) that Ulpius
Domitius Hermes promised for the honouring of the decurional signs /5/, Valerius
Threptus and Domitii Regulus, Hipponicus, Hermes (and) Onesimus /10/ augustals in
the colony, as heirs, took care and laid; (in) give place by the decurions' decree."
IDR III 2. 271: Minervae I Aug(ustae) I U/p(ius) Dom(itius) Herlmes
aug(usta/is) co/(oniae) orna/5/tus ornam(entis) decur(ionalibus) I t(estamento) p(oni)
i(ussit)/ Va/(erius) Threptus et I Domitii I Regulus Hipponic(us) I Hermes Onesimusl
aug(usta/es) co/(oniae) h(eredes) p(onendum) c(uraverunt) l(oco) d(dato)
d(ecurionum) d(ecreto).
Translation: "To Minerva Augusta (worship). Ulpius Domitius Hemes,
augusta! of the colony 21 , decorated with the decurional signs. Through the testament he
ordered to be built (the monument); Valerius Threptus and Domitius Regulus,
Domitius Hipponicus, Domitius Hermes and Domitius Onesimus, augustals în the
colony, as heirs, took care and laid (the votive altar), on a place given by the decurions'
decree."
Ulpius Domitius Hermes is a freeman and augusta] în Ulpia Traiana
Sarmizegetusa colony, and he promised în the honor of the reception of the ornamenta
decuriona/ia, that he will dedicate votive altars to some official divinities (Minerva
Augusta, to the Genius ofthe decurions' order).
Ulpius Domitius Hermes didn't succeed during his life to carry out the
promise made to the Gods, thus he left through the testament to bis heirs the fulfillment
ofthis promise. It is exactly what they did according to the will.
lt can be noticed that most Ulpius Domitius Hermes' heirs are his freemen and
only one îs a citizen, Valerius Threptus, both the freemen and Valerius Threptus were
excluded from the legitimate succession, therefore, the dead augusta] had to establish
them as heirs through the will. Valerius Threptus is nota heredes necessarius, he îs a
heredes voluntarius, who could refuse the augustal's succession Ulpius Domitius
Hermes.
Sometimes the patrons added in the will special clauses regarding the funeral
monument that they desired, and the heirs were obliged to accomplish the task the
defunct lefi for them in order to get into the possession of the goods. The freedwoman
Cassia Ponticilla did the same, who built her patroness, Cassia Satumina, a funeral
monument according to her testamentary will and to the instructions and care of
Publicius lanurius, her husband and of Publicius Severus.
21

D. Tudor, op. cil., p. 247, nr. 30
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IDR III 5. 510: D(is) M(anibus)I Cassiae/ Saturninae/ uix(it) an(nis) L 151
' 1•sia Pontici/la/ secundum voluntatem/ testamenti patronae/ bene meritae fecit/
ll!'hitratu I I Ol Publici(i) Januari(i)/ coniug(is) et/ Publici(i) Seueri.
Translation: "To Manes Gods. To Cassia Saturnina (who) lived 50 years
'11ss ia Ponticilla built (this monument) to her patroness who deserved it, according to
h r tcstamentary dispositions, the administrators were Publicius Ianurius (her) husband
1111<1 Publicius Severus."
Cassia Satumina's epitaph is important, because it provides considerable
l111hnnation about the defunct who leaves a valid will, she seemed to have been a sui
/11r/.1· person, who disposed of her fortune as she wished, through the will. The
I 1l mentary dispositions seem to be accomplished, which is a sign that the testament
w 1• val id.
IDR II 35 : D(is) M(anibus) I [C. ?T}itio C(ai) f(ilio) I [Vi}ctrice(nsi) I
/lo /nuario 151 [(centurioni)} leg(ionis) JJJ/ F9laviae) fr(umentario) I [u}ix(it) ann(is)
/,Vf, I [C.?} Titius Epipol[di}us lib(ertus) et heres I optimo patro/10/no b(ene)
111( renti) f(aciendum) c(uravit). H(ic) s(itus)e(st).
Translation22 : "To Manes Gods. Caius? Titius Ianuarius, Caius' son, originary
liom Victriz colony, centurion in the IVu' legion Flavia, frumentarius, lived 56 years.
I ' Titius Epipodius, freeman and heir, took care and built (the funeral monument) to
hi
loved patron, who deserved it. Here he rests."
Althogh Epipodius does not appear as heredes ex vo/untate testamenti, he
11 111ld not bea legitimate heir, but only a testamentary one. That's why, as some other
li men did, he insists on honoring the defunct patron with the epithet optimus (the
I 11111 superlative bonus).
IDR III 5. 511: [- - -]/[. .... .} L(ucius) Ca-[uenti}us Cleme/[ns ... leg)(ionis)
\III '(eminae) S(everiane) u(ixit) I [ann(is)} V L(ucius) Cauenti(us) I[? Apol/i}naris
h(i r ':,) p(osuit).
Translation: " ... Lucius Caventius Clemes, ... „ from the XIIlt11 Gemina
v rina legion, ·(who) lived [.]5 years. Lucius Caventius (?) Apollinaris laid (the
1 p tuph) as a heir."
Lucius Caventius Apollinaris appears in the funeral text as the heres of Lucius
' v ntius Clemens, officer in the XIII1 legion Gemina, the inscription does not offer
11y xtra information on Apollinaris who rather seems to be Lucius Caventius Clemens
t 'h r ' s freeman than his fellow. He is a heres necessarius in this case.
IDR III 3.179: D(is) M(anibus) I memoriae C(ai) Licini I Col/(ina tribu)
'11 ,9area/ Pontici ueterano I alae I Aug(ustae) I I[tura]eo[r(um)} uix(it) an(nis) L
/111//lravit] an[---]/Licin[iu}s Eupl[r}epes [l(ibertus)} p(atrono) f(ecit).
Translation: "To Manes Gods. In ,the memory of Caius Licinius Ponticus, of
I ollina tribe, from Caesarea, veteran of ala I Augusta lturaeorumm lived „ .years.
I I lnius Euprepes, his freeman, built (the monument) to his patron."
Licius Euprepes is a heres necessarius for his patron, whom he inherits and
h un he builds a funeral monument, too.

11
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IDR III 3. 367: D(is) M(anibus)I Val(erius) Rufinusl uix(it) an(nis) l _ _jet
Ope/ia Cal{J}I [tych}e uix{it) a(nnis) LX/Vili, Val(erius) Cres-lcens lib(ertus) eor(um) I
b(ene) m(erentibus) p{osuit).
Translation: "To Manes Gods. Valerius Rufinus lived 50-'? Years and Opelia
Calityche Iived 68 years, Valerius Crescens, their freeman, those who deserved it, built
the monument."

Heredes extranei uel uoluntarii. On some inscriptions, women as coheredes
appear as heirs, who, being the wives of some dead men, would have been summoned
to succession as ab intestata only in the fourth class of successors, which means that
they would often inherit nothing because they would arrive at the succession after the
children, paternal relatives and maternal relatives of the husband. The wives who
appear as coheredes sunt, unlike the children heredes uoluntarii of the head of the
family (pater fami/ias).
23
I have illustrated above two examples of coheredes wives by their children,
where I managed to demonstrate the heredes uoluntarius quality of the wives
established as heiress. There are also other inscriptions in which the wives accepted the
heres quality or carried out the testamentary clauses.
IDR III 5. 488: D{is) M(anibus) IP(ublio) Ael{io) Victo-lri Plautiano/
dec(urioni) muni{ci]p{i{i)] 151 Sa/uia co? n {iux) se-/ cund[u]m u[o]-1 [l}unta{tem
testa-}lmenti [arbitr(atru)j/frontina{e] /JOI{. ..] M[. ..]
Translation: "To Manes Gods. To Publius Aelius Victorius Plautianus,
decurion of the county, Salvia (his wife, built this monument), according to the
testamentary dispositions (administrator being) Frontina ... "
Salvia, a citizen from Apulum builds her dead husband a funeral monument
according to the testamentary dispositions, which implicitly certifies the acceptance of
the inheritance and the woman's heres uoluntarius condition.
IDR III 2. 435: D(is) M(anibus)/ C(aio) Octavio Nepotil uix(it) an(nis) LXX
Julia/ Valenti(n)a heres con- 151 iugi pientisimol faciendum procu-/ravit. H(ic)s(itus)
e(st).
Translation: "To Manes Gods. To Caius Octavius Nepos (who) lived years 70.
Iulia Valentina, heiress, to her very affectionate /5/ husband, took care and built (the
monument). Here he rests."
Iulia Valentina, a citizen from Apulum, another heres voluntaria heiress.
Men are summoned to their wives' succession in the last class of heirs, that's
why they appear sometimes on inscriptions as heirs of their wives, too. They are
voluntary testamentary heirs.
Thus, on an inscription from Ulpia Traiana Sarmizegetusa, an augusta) from
the name of whom only the cognomen was preserved Marcio lays an epitaph to his
wife, he is mentioned in the text as heres, he may probably be a testamentary heir as his
statute ofhusband made him tobe summoned to his wife's succession only if any other
heir was absent.
IDR III 2. 431: [D(is) M(anibus))/ [. ..}/[... ]/Marcio aug{stalis)I co/(oniae)
Sarmiz(egetusa)I heres coniugil piissime 151 fecit.
n See the inscriptions Inscripţiile Daciei Romane (further !DR) 1147 and !DR lll 2. 366.
https://biblioteca-digitala.ro

1111 I U. HERED!TAT!UM IN THE LATIN INSCRIPTIONS

153

Translation: "[To Manes Gods_ _ _ _] Marcio, augusta) in Sarmizegetusa
111h1ny, heir, to his beloved wife, laid the epitaph."
To the category of heredes uoiuntarii may also belong the brothers or sisters,
1111 1re called heirs by testament, an example of heres uoiuntarius appears in an
I' 111ph from Drobeta laid by the citizen Arria Saturnina to her brother Arrius
111 111 ninus:
IDR II 49: D(is) M(anibus) IM(arcus) Arrius Saturninusl dec(urio) m(unicipii)
1/(11 Ir/ani) D(robetensium) uix(it) ann(is) XVI. Arria Saturnina 151 soror et heres,
1111/11/ voluntate (sic!) testa-/mentifacendum/ curavit.
Arria Saturnina is the testamentary sister and heiress of her brother, Marcus
11 11
atuminus, decurion in Drobeta county. Arrius Saturninus dead at the age of
11111 16, had no first class direct heirs, because he had no descendants. But maybe he
h 1I ll least a second class heir whom the fortune belonged to, agnatus proximus or any
11lh r agnates, to avoid this, Arrius left his sister his entire fortune through the
I I ment provided she made him a funeral monument. Arrius Satumina fulfills it
11 1ording to the text of the inscription. Through this act, Arria Saturnina expresses his
·III or getting into the possession ofhis brother's inheritance.
ln other inscriptions Iaid by brothers the fact that they are testamentary heirs
h1 not appear as clear, they could go to the ab intestato succession but not to the
I 111nentary succession. Such a situation appears on an epigraph from Vipia Traiana
111111l:r.egetusa: D(is) M(anibus)I Maria Secun-/dina uix(it) an(nis) L/111 [et?J Aurelia
11t11r-/5/nina uix(it) an(nis)/ XVIII/ Aurel(ius) lngenius/ mil(es) leg(ionis) Xlll
• ( 111inae)I Antoninianae I 1Ol matri et so/rori posuit.
Translation: "To Manes Gods. Maria Secundina lived 18 years . Aurelius
111 11ut1s, officer în the Xlllth legion Gemina Antoniniana, to bis mother and sister built
1111 n nument)."
Aurelius lngenuus does not appear as a testamentary heir, no word on the
III ·1lplion certifies the fact that the soldier would have inherited his mother and sister
I1y I tament. If beside the military a person who was not summoned to the ab infestato
th 1 t. sion in the same class had appeared, then it would have been an obvious sign
lh tl 1hc dead persons who appeared on the inscription left tbeir fortune to the
I t uncntary heirs.
Aurelius lngenuus laid the epitaph by himself to his mother and sister and thus
li oms tobe the only heir, legitimate or testamentary.
lf the military îs summoned to succession through successio legitima he is a
111 t ·tass heir (unde liberi) for his mother, and a second class heir (unde legitimi) for

h

I t r.

rf Aurelius lngenuus was summoned to a successio secundum tabu/as, he was
sui necessarius for bis mother and a heres uoluntarius for his sister.
The testator could leave his personal fortune to some persons who were not
p111 t of the family, for example, to a friend. This situation is certified in Dacia by the
I 111 1· I inscriptions Iaid by friends to some Roman citizens, or by the fellows of some
ii 11ll fficers:
IDR III 3. 350: D(is) M(anibus)/ P(ublio) Celsenio Constanti/ dec(urionij
1 r1l(tmiae) Delmatiae/ Claudia Aequo item dec(rioni) col(niae)/ Dacicae u(ixit) a(nnis)
llt

11 1 heres
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XXX. M(arcus) O{p]elliusl Adiutor lluir col(oniae) Daci(cae)I h(eres) t(estamento) up(osuit).
Translation: "To Manes Gods, to Publius Celsenius Constans, decurion of the
delmatic colony Claudia Aequum, and also decurion of the /5/ colony, lived 30 years,
Marcus Opellius Adiutor duumvir of the Dacica colony, heir according to the testament
v--- laid."
Marcus Opellius Adiutor, member of a family from the local aristocracy,
appears in the funeral text as being the testamentary heir of another notable, Publius
Celsenius Constans, dead at the age of only 30 years. There is no blood relationship
between the two, the only common feature being that both are members of the
decurions' order. Maybe there was a very close relationship between them, which
determined Publius Celsenius Constans, to leave a part or alt of his fortune to bis
friend. This was the only way to make a mortis causa donation to a friend. That's why
we consider that the friend who builds a funeral monument to a defunct is a heres
extranaeus uel uo/untaris who can be nothing else but a testamentary heir, because
friends cannot he summoned to an ab intestata succession. An inscription from Drobeta
certifies another heres uoluntarius24 :
IDR II 43: D(is) M(anibus)I C(aio) Jul(io) Ve-!recun-ldo ueteranol ex
dec(urione) a/(ae) I Cl(audiae), C/audius lon-lginus ami-/cus et he-lres, pecunia sua.
Translation: "To Manes Gods. To Caius Iulius Verecundus, veteran, former
decurion in ala Claudia, Claudius Longinus friend and heir, on his expense (built the
funeral monument)."
Claudius Longinus builds a funeral monument to his friend Caius Iulius
Verecundus, a former decurion who has Ieft him an inheritance. Claudius Longinus as a
friend was not obliged to accept the inheritance. Accepting to become a heir of Caius
Iulius Verecundus, he became a heres exstranaeus uel uoluntarius. We can not
detennine the nature of this inheritance because of the laconic expression of the text
scribe, but it was something rather symbolic, for sure, as Longinus built his friend a
monument on his expense.
On some funeral inscriptions of the officers, the heirs are mentioned (heres,
heredes; heredes et coniux) having the name and the position owned or, simply with
their names, if they do not have the same tribal signs with the defunct, then the heirs or
cornrades are his fellows or friends, who represent a special category of voluntary
heirs.
IDR III 3. 263: D(is) M(anibus)/ Iulio Secundo/ expl(oratori) stip(endiorum)I
domo Agrip(inensi) 151 uix(it) an(nis) LVI [h(eres) f(aciendum) c(uravit)].
Translation: "To Manes Gods. To Iulius Secundus, scout, who served 32
years, originally of Agripina (The colony Ara Augusta Agripinensium), lived 55 years,
the heir (heirs) took care and built (the funeral monument)."
The heirs who build a funeral monument to Iulius Secundus, officer represents
the so-called heredes uo/untarii category. Being more heirs for the same hereditas they
are heredes ex parte, (they each inherit a part ofthe defunct's inheritance).

14
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IDR III 5. 598; CIL III 1199: [--] PJVSllP [. ...}/ Verec[ujn[dusj I
/Sa/rmiz(egetusa) mil(es) l[eg(ionis)jl [XI] li G(eminae) stip(endiorum) XI uix[it] 151
/1111Jnos XXX titu[lumjl [pjosuerun[t? fi [I(i) l et heredes? Ei[usjl [. ..}I BAT![. ..]
Translation: " ... , PIVSIIP? ....Verecundus, Sannizegetusa, officer in the XIIIA emina, payed as officer for 11 years, lived for 30 years.The epitaph was laid by the
0 11 and heirs (?) ... .! BATI.. ."
Verecundus soldier from the XIIIlll Gemina legion, left his fortune and that
o n ~ gathered by the soldiers through the testament to his son and probably to some
omrades unnominated. The summoning to the succession of the son and comrades or
I cnds in the same tirne, was possible only in the case of testamentary succession, only
lor civils, the military could make the testament the way he wished and as he could.
I hus, he Jeaves the family patrimony to his son through successio ab intestato and a
p trt of p ecu/ium castrense through successio testamentaria, with the mention that, in
Jh case of the fortune gathered, the son ·was sharing the inheritance with the father' s
1 rnnrades, so he became heres ex parte like all the other heredes.
IDR III 5. 530: D(is) [M(anibus)]I Finit(io) [. .. }! u(eterano) l(egionis) Xlll
1/ •m(inae) Fin-jlitus I [. .. etj 151 Ursin[?usfi/i(i)} I et h[e(redes)j.
Translation: "To Manes Gods. To Finitus „ „ veteran from the XIlllll legion
( cmina. Finitius l.„and Ursinus (his sons) and heirs."
Finitius „. the veteran? „. could leave his fortune to his sons through
11 ·cessio ab intestato, situation in which they were first summoned to succession, and
11 heirs they were heres sui et necessarii, who each inherit a part of the parents '
1111/rimony (heredes ex patre). But they could leave their fortune to their sons through
lile wi ll when the son represented the same category of heredes sui et necesarii and
they are heredes ex parte.
IDR lII 2. 428: D(is) M(anibus)/ Q(uinto) Mani/ol Pap(iria) Vero/ uet(erano)
I H(ionis) XV 151 sig(nifer) dec(urio) co/(oniae)I uix(it) an(nis) LXXV C(aius) Iulius
Macer/ (centuria) h(eres) fecit.
Translation: "To Manes Gods. To Quintus Manlius Verus from Papiria tribe,
V l ran from the XVlll legion, signifier, decurion in (Ulpia Traiana) colony, lived years
I , aius Iulius Macer, centurion, (his) heir built (the funeral monument)."
Caius Iulius Macer is a heres uo/untarius, too, established as heir through the
l ment, he is at the same tirne a heres ex asse, being the unique heir of the defunct
Jui ntus Manlius Verus.
IDR III 160: D(is) M(anibus)I Antonio/ Marco/ Val(erio) lulian-151 o
1111/(ltibus) ex Pa-llmyr(a) vix(erunt) a-l nnis XXX, po(suit) Ae-llius Priscus/
li(me)m(erenti).
Translation: "To Manes Gods, to Antonius Marcus and Valerius Iulianus,
ulficers from Palmyra, (who) lived 30 years, built Aelius Priscus to those who deserved
this monument)."
Aelius Priscus lays the epitaph on the funeral stones of two officers, he is a
h res extraneu ue/ uoluntarius of the two defunct men, because he doesn · t seem to be
1 I ted to them in any way.
On some inscriptions, the heirs have the same tribal sign as the defunct, but
lh remove cannot be established.
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IDR III 5. 479: [---]/ [„? stipend(iorum)] I XV uix(it) ann(is) I XXXV Aelius
Marl[c]us et Aelius Agrip(p)a 151 h(eredes) f(aciendum) c(uraverunt).
Translation: "„.(after a military service) of 15 years, he lived years 35. Aelius
Marcus and Aelius Agrippa took care and built (the funeral monument)."
IDR III 5. 513: D(is) M(anibus) I C(aio) Censorio I C(ai) fil(io) Sereno I
Fl(auia) Solual (centurioni) /eg(ionis) X/III Gem(inae )I Fuscius Suc/cessus et
Censo/rius Fortunatusl h(eredes) f(aciendum) c(uraverunt).
25
Translation: "To Manes Gods. To Caius Censorius Serenus , Caius' son,
originally from Flavia Solva, centurion in the XIV'h legion Gemina. Fuscius Successus
and Censorius Fortunatus, his heirs, took care and built (this monument)."
IDR III 5. 542: C(aio} lu/(io) C(ai) fil(io) Thevest(e)I Corinthiano praef(ecto)I
coh(ortis) VII Ga/l(orum) tribun(o)I coh(ortis) I Britt(annicae) item uexil(lationis) 151
Dacor(um) Parthic(ae) cui/ oh uirtute(m) sua(m) sacra-ltissimi imper(atores) corolnam muralem et hastaml puram el uex[il]lum argent(o) /JOI insigne dederunt I
praef(ecto) a/ae Campag(norum) I idem (miliariae) uixit annisl .XXXVJJJJ I Marcius
Arrianus 1151 et Ju/i(J) Clinias et I Pisonianus he/redesf(aciendum) c(uraverunt).
Translation: "To Caius Iulius Corinthianus, Caius' son, originally from
Theveste, prefect of cohors VJJ Ga/lorum, tribune of cohors 1 Britannica and of
uexi/latio Dacorum Parthica, to whom the sacrosanct emperors gave a corona muralis
for courrage, a hosta pura and a uexillium set in silver, prefect of ala de Campagoni
and of military ala. He lived 39 years. Marcius Arrianus and Iulii Clinias and
Pisonianus, as heirs took care and built (the funeral monument)."
IDR III 5. 560. A military from the Xllllh legion Gemina, to whom his
heirs„ .Mucus (and).„Niger, built a funeral monument.
IDR 5. 592: [---}/ [V]al(erius) Siluan[us et] I [„.] Crpia{nus] I et h(eredes)
f(aciendum) [ c(uraverunt)]
Translation: "Valerius Silvanus and. „.Crispinianus took care and built (this
monument)."
IDR III 5. 587: D(is) [M(anibus)] I Va[l(eriu)] I s C/[emens] /leg(ionis) X[lJJ
G(eminae) uix(it) a(nnis)] 151 XXXXI[„.] I e/lus [/eg(ionis) eiu]-1 dem[.„] et he(res] I
b(ene) {m(erenti)j.
1
Translation: "To Manes Gods. Valerius Clemens (soldier) from the Xl11 h
legion Gemina lived 41? years„ „ellus (from the same legion). „and heir (built the
monument to the one who deserved)."
Ori. some inscriptions laid by militaries, the heirs' wives appear beside them,
but not as heiress, although the funeral text certifies that thet participated at the
expenses for the building of the tomb or of the funeral monument2 .
The wives probably receive the inheritance through the mancipatio, or they do
not receive anything because the main heir is their son.
We propose some examples offuneral inscriptions:
IDR llI 5. 484: D(is) M(anibus) I P(ublio) Ael(io) Tertio I domo C/(audia)
Virun(o) I uet(erano) ex (centurione) coh(hortis) 1 Brit(annicae) 151 (miliariae)
"CIL 1111615.
See the inscriptions !DR II 45; IDR III I. 166; IDR lll I. 154; !DR III I. I 56; IDR III 3. 169; !DR I1l 5.
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r '(/u ium) R(omanorum) eq(uitatae) an{norum)] LX Ael(ia) A[e]stiu[a] con(iux)/ et
lt r •des posuerunt.
·
Translation: "To Manes Gods. To Publius Aelius Tertius, originally from
I iudia Virunum, veteran, was a centurion in cohors I Britannica militaria ciuium
/111111anorum equitata, aged 60. Aelia, (bis) wife and the heirs laid the epitaph."
IDR III 5. 475: D(is) M(anibus)/ Ael(io) Dubita-I to misscio I a/ae
li 1t(aauorum) ex 151 a(/a) n(umeri) Il(l)yr(icorum) q(ui) uix(it) I an(nis) XXX her(edes)
1 t I coniunxfecerunt./ H(ic) s(itus) e(st).
Translation: "To Manes Gods. To Aeliu Dubitatus, retired soldier from
Il11t 1vorurn ala, originated from lllyricorum ala numeri, who lived 30 years. His heirs
11d (his) wife built (this monument). Here he rests."
CIL III 7644: D(is) M(anibus)I Aurel(ius) Masinnius/ dupli(carius) a/(a)e
1111///taria)/ uix(it) ann(is) 151 XXXVI. Iulia Se-luera coniuxl et Fl(auius) Saturni-lnus
li 1·esl ob merita posue-lrunt f(aciendum) c(urauit).
Translation: "To Manes Gods. To Aurelius Masinnius, dup/icarius a/ae
1111/laria, (who) lived 36 years. Iulia Severa, (his) wife and Flavius Saturninus heir, took
1 11 for good merits and built."
IDR III I. 16627 : _ _ uit ___ _/[uix(it)] an(nos) XXX _ _/__ _j _ __ TICIA_
I{_ he]res Gad-151 des Aninas/ uete(ranus) uix(it) an(nis) L. lul(ia) M[a]r-lcia
111 opo fes/ p(osuit) coniux.
Translation: "„. [ was in the army] lived 30? Years„. TICIA, „. Eres Gaddes,
11111 s' son, veteran, (who) lived 50 years. Iulia Marcia Erapoles laid to her husband
(th ep itaph)."
Marcia Erapoles, a soldier's wife, is a heres voluntarius.
IDR II 45: D(is) M(anibus)/ Liccaius/ Vinentisl mil(es) coh(ortis) III 151
I '11111(pestris), b(ene) f(iciarius) trib(uni),/ mil(itavit) annis XV Linda Se-/uerus /JOI
lt( r .1), b(ene)m(erenti) p(osuit).
Linda Severus accepts to become the heiress of Liccaius Vinentis, the officer,
111
voulntary testamentary heir, who seems to have received the entire fortune of the
ii <l military (heres ex asse).
The militaries' mothers were established as heiress specificaly through the
I 1ment, otherwise the military's was taken by the fisc, or by his comrades. A
111 I lury's mother ignotus appears on the inscription IDR 3 169: [ „.}/ [_ __
1/llp(endiorum) XII uix(it) [ann(os) _ _ _JH(ic)] s(itus) e(st)./ Aur(e/ius) Primus et
1„1~ rius) Maximus [et] V[al(erius)]I Va/erianus heredes et Aelia Pi/ipis/ mater
li( n ~ m(erenti) p(osuerunt).
Translation: "[To Manes Gods___ __ ] bas been in the arrny for 12 years,
llv d years [ _here] he rests. Aurelius Primus and Valerius Maximus and Valerius
Vui rianus heirs, and Aelia P(h)ili(p)pis, mother, laid him (who) deserved 28 ."
Some officers could leave the fortune gatbered during the military service, to
•11111 temples or priests, but the temple and the priests could both clairn the inheritance
1111ly lf there was a testament in their favor.

'' t 'tl. 1118000; „Acta Musei Napocensis", VI, 1969, p.178.
1
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In Dacia, Aelius Habibis, an oriental priest, appears as heir (heres voluntarius)
of a siro-palmirean soldier, Aelius Guras, son of lideus.
IDR III l. 154: D(is) M(anibus)/ Ael(ius)Guras liddeil [op]tio ex N(umero)
Palmur(enorum)I uix(it) ann(os) XXXXJJ, mil(itavit) 151 [an]n(os) XXI, Ae/(ius)
Habibisl [pon}tif(ex) el h(eres) B(ene)m(erenti) posuit.
Translation: "To Manes Gods. Aelius Guras, liddeus' son, non-commissioned
officer from numerus Maurorum Tibiscensium (who) lived 42 years, and the military
service 21 years. Aelius Habibi priest and heir built to the one who deserved (the
funeral monument)."
Two funeral inscriptions discovered in Ulpia Traiana29 and Apulum testify the
so-called substitutio heredis or heres substitutio, which consisted în the appoînting of a
substitute of the heir, summoning to successîon another persan îf the vocatus ad
hereditatem (the one summoned to succession) did not accept the inheritance.
Therefore, secundus heres, îs în fact the rightful heir's substîtute, who due to
distinct motifs, refused to accept the înheritance.
IDR III 5. 477: D(is) M(anibus)/ Ael(io) Genia[li]I ex singul(ari)/ uix(it)
an(nis) XXX/I 151? Uexilarius/ Valerius? libr(arius)./ pri(mus) heres el I Atticus
sec(undus) he(res)/ b(ene)m(erenti) p(osuit).
Translation: "To Manes Gods. To Aelius Genialis, fonner soldîer in guard,
(who) lived 32 years. His comrade uexillum (?) and Valerius Librarius (and) first heir
and Atticus, the second heir, built (thîs monument) to the one who deserved ît."
Valerius who appears in the funeral text as primus heres, the one his comrade
Aelius Ganialis establishes as heir. The testator was not sure that Valerius would accept
the inheritance, therefore, he established Atticus as heir, too, another comrade who
seemed willing to accept the inheritance under the circumstances imposed în the will
by hîs fonner comrade.
Aelius Genialis · two heirs probably shared the inherîtance because they
appear together on his · funeral monument, although legally speaking, Valerîus is a
heres ex asse (heîr ofthe entire fortwie) and nota heres ex parte.
IDR III 2. 460: D(is) M(anibus) I M(arco) Verpidio/ Siluano eq(uiti) al(ae) I li
Pannonio[r(urn)] 151 Valerius Procul(us) I [se]c(undus) h(eres) p(onendurn) c(uravit).
Translation: "To Manes Gods, to Marcus Verpidius Silvanus, horsernan in the
lind ala Pannoniorum, Valerius Procolus, the second heir took care ald built."
Marcus Verpidius Silvanus, the horsernan, resorted to heres substitutio, too
suspecting that the one established as first heir could refuse the inheritance. We don't
know neither who was the first erede, nor if he refused the inheritance or he died. The
first heir probably refused the inheritance because the one who lays the epitaph is
Valerius Proculus, the second heir of Marcus Verpidius Silvanus.
People belonging to the peregrine do not appear at all în the epigraphic
sources regarding the hereditary right in Roman Dacia, the ones who rnade an
exception were probably some soldiers from the auxiliary troops who left their peculiu
to their comrades, as the horseman Dasas of Scenobarbus did, soldier from the Ist ala
Batavorurn, who left his peciliul to a decurion, Bersius Ingenuus, who rnight have been
his commander himself from the govemor's guard. ln this case Dasas· decurion and
1
•
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1·111nrade was a testamentary heir (heres voluntarius) who seemed to receive the
dt funcfs entire fortune. (heres ex asse).
IDR III · 5. 522: Dasa(n)ti [S)ceno-/barbi eq(uiti) alae/ Ba[t]auorum/ ex
11 umero) sing(ularîorum) st[ip(endiorum)) /5/? V [a]nnorum XXXI. Bers(ius)/
11lngenu(u)s de[c(urio)/ ex n(umero) eodem (h)e[r]-/ es posuit.
Translation: "To Dasas, Scenobarbus' son, horseman from the Batavorum
1 h1valry auxiliary troupe, former soldier ofthe governor's guard, (dead) after 5 years of
1111litary service at the age of 3 I. Bersius lngenuus, decurion ofthe same military base,
thl11) heir laîd (the epitaph)."
IDR III 5. 559: D(is) M(anibus) I Mucatra I Brasi mi/es I n(umeri)
1111/myren(orum) 151 Tibiscensium I uixit annis XXXVllIJ I Mucapor Mucatral(is) heres
1111111/bern(alis) I carissimo posuit.
Translation: "To Manes Gods. Mucatra, Brasus· son, military from numerus
1
/ 1Jl111yrenorum Tibiscensium lived 39 years. Mucapor, Mucatral(is)' son, as heir laid
1h ·pitaph to his beloved comrade."
Mucatra, Brasus' son, military in numerus Tibiscensium, dead at 39 years,
I 11vos his fortune to his roommate Mucapor, Mucatralis' son. Mucapor is a voluntary
lt li· and he seems to inherit the whole Mucatra's fortune, so he is a heres ex asse.
IDR III 5. 521 : D(is) M(anibus) I Crescenti/ Platoris I fi[l(io}} uix{it) an(nis)I
\ \.\"V 151 Vibius Ru-1 fi[n}us si[g(nifer)]I leg{ionis) XIII G(eminae)/ h(?eres)
f(r1clendum) c(uravit).
Translation: "To Manes Gods. To Crecens, Plator's son30 (who) lived 35
' 11rs. Vibius Rufus, banner bearer of the Xillth legion Gemina, as heir, took care and
li11l lt (the funeral monument)."
Crecens, Plator's son îs a heres uoluntarius of a banner bearer from the XIIIth
on Gemina. He is probably a heres ex asse as the militaries from the mentioned
1h11v inscrîptions.
The Testament of Sucidava
The Roman testators of a certain social rank had in view first the concern for
lh preservation of the last home and îts fimeral cult maintenance. According to this
11111 ·optîon only în the memory of the living, there was that force which was able to
111 v nt souls from loosing and dissolving themselves into the unknown world of the
11

"

I

1 .

According to the Roman laws the legitimate or testamentary heirs were
11hl i.ed to accomplish the periodica) sacrifices at tbe tomb, there were very elaborate
1 I ious inscriptions that indicated in the smallest details, the rituals that had to be
2
1 urlcd out3 •
The defunct people could leave their fortunes, established especially for
111
rv ing and care of the tomb, they have the role of some foundations in the modern

I 'li . III 1192; I. I. Rusu, Jllirli. istoria - limba ş i onomastica - romanizarea,
" I l)c Visscher, in Studl ln onore di Siro Solazzi, Napoli, 1948, p. 542.
'' hi lll , l e droit des tombeaux roma/ns, Milano, 1963 p. 83.
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meaning of the word, by the continuous adding of some goods devoted to the
maintenance ofthe tomb 33 •
The establishment of such a funeral foundation is certified in Dacia on the
testament inscription from Sucidava (IDR II 187) in which the defunct was leaving the
two jugera of vineyard and the using of a building attached to the tomb, for the tomb
servants:

{---]
{uo/o {iubeo ... ... ... curatori sepu/chri meifructum}
[u]i [nearum iug(erum) duorum ..... .[et usum eius aedifi-}
{ci] quod iunctum sepu{lchro meo non est concedere sub suprascripta]
condicione quicumq{ue hereditatema adierit ex heredibus meis]
uel ex is per gradus u[e/ qui substituts erit, si quis eorum)
interciderit. Vaio el iubeo [heredes meos suratorem sepulchri mei,}
eiu, <i>,
qui obierit aut officium
suum
inlocum
deseruit.]substituere eadem co{nidicione qua curatori instituti sint],
qui simi/iter officium g{erat et ... ... „ . . „ „ . . • . . . . . • • • • . • • . . . . . „ „ ..•. •.• . ]
sit et quicumque ea {condicione urator institutus a/iquid neg/exerit]
petinens ad uoluntat {em meam dimittatur eique alius sufficatur ut]
sit, qui ex iussu meo in{sepulchro meo quotannis sacra facial]
ita u{t s(upra) s(criptum) e(st)}
ut iunea et aedifi{cium curatoribus reseruata? Sini, ius heredibus]
meis aps{sit] dand{I ea aut alienandi. Sit quis uoluerit
uendereea] alienare q{uod aduersus uoluntatem testamenti mei]
fecerit, uenditio el { alienatio irrita sit et (denariorum) ...
m(ilia) dare damnas esto. Pecunia]
ea reliquo[ru}m caus{ahereditati adcrescat„.
ita ut post {mortem meam curatores quotannis sacrafaciant]
ex fructu s[upra scriptarum uinearum}.
" ... I want and I order ... for the crops ofmy two iugera of vineyard ... and the
usage of the building which is attached to my tomb to be left, under the conditions
mentioned above, to my tomb servants, no matter who among my direct descendants or
from those not too close or anybody that would replace one of those mentioned dead
will inherit the fortune.
I want and I order to my heirs to appoint a new servant of my tomb, instead of
the one who would die or would leave the service and the same ..... and any servant,
established according to this condition would neglect something from my wish, to be
removed and replaced with another one so that there would be someone to do the
honors at my tomb every year, exactly as I written above.
In order that my vineyard and the building to be reserved to the servants, heirs
should not have the right to give them away or to alienate them. If one of them wanted
to sell or to alienate them, which would be against my testamentary will, the selling or
alienation should be null, and he should be condemned to pay ..... thousand of diners.
This money should be added to the others' inheritance .... so that, after my death,
n Idem, in Studi Solazzi, op. c/I.. p. 543.
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rvants should do the honors each year from the income from the mentioned vineyard.
l he testament represents an important document of the Roman successor right,
l)preciated and disputed by historians who dealt with it3 4, thus C. C. Petolescu and
I rnard de Vischer considered that the testament represented an act by which a funeral
fo undation was established, meant to perpetuate for ever the memory of the testator 35 .
l l. Rusu considered the selling interdiction, as a confirmation of the fact that the tomb
36
ll'om the respective testament, was a locus religiosus , to whom a vineyard and a
t 11 ilding were attached given for utilization to the servants, others than the heirs who
w ·re not allowed to alienate them.
In a recent published study, Ilie Şandru roade an analysis, not at all inspired,
of' the successor right issues that appear in the testament from Sucidava37 • Mistaking
lh taking the possession (the establishing ofthe property towards the inheritance) with
lhc usufruct, he considers that the one who has the usufruct right on the vineyard and
huuse, is a so-called "nude owner"38 and that the exercising of the usufruct right does
39
not presuppose the existence of some obligations . Taking the possession does not
I ply to the usufruct goods, on which the legatee had only the right to use them.
IJ.rncapio pro herede was a legal procedure that assured the taking the possession of
rne defunct goods by mastering of these goods by the heirs for a year40 , but usucapio
1 1s on the run only if the testament was missing, in the situation of ab intestata
u cession.
Şandru sustained that peregrines and inhabitants were excluded from the
nlteritance of the two jugera of vineyard and of the house, because "no references are
1nude to legatees and to those who were to transmit the defunct fortune" 41 .
But the legatees were used only to transmit the patrimony with property right
111d not to grant the usufruct (so, only the usage) of some goods. Even if he was heir
ml owner being a third person of some goods, if the idea of transmitting them
11 peared, they could not be alienated any more but transmitted to those who had the
1 ht (for example: to the descendants).
Therefore, if on the testament from Sucidava, real estate goods were left for
11 nge, no references related to the text were possible to appear.
lf the tomb servants had possessio of the vineyard and house and they are
1wners, as Şandru sustained 42 , then, as a legal consequence they can not be estranged
I\ om owning the building and the vineyard, or it was stipulated by contract that the
43
1vants who do not follow the obligations to be removed and replaced with others .

„,

11

l'he will from Sucidava (IDR II 187; CIL III 14. 493) was researched, presented and discussed in articles
studies by D. Tudor, Oltenia romană, 41h edition, Bucureşti , 1972, p.415; C. C. Petolescu, IDR li 187, p.
1lll· 104; I. Şandru, in M. Bllrbulescu (coord.), Funeraria Dacoromană. Arheolog/a funerară a Daciei
111111<1ne, Cluj-Napoca, 2003, p. 196 sqq; Fernand de Vischer, op. cit., p. 248 sqq.
11
l'. C. Petolescu, op. cit., p. 103; Fernand de Vischer, op. cit„ p. 239.
1
Sec Caius, IV, 4: "religiosae (res sunt) quae diis man/bus relictae sunt ".
" I Şondru, op. cit. , p. 204.
111111

1
'

1/Jidem.

" Ibidem.
111
l'nulus, 1 ed. Nerat D. 47 .. 19. 6.
11
I Şandru, op. cit., p. 201
11
Ibidem.
11
Sec IDR li 187, lines 10-11.
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According to the nature and the good expression of the text, the inscription
was laid by a Roman citizen, from the elite, connoisseur of the Roman right, or who
found a lawyer to council him. The testator is a sui iuris and he has full legal capacity
thus he can Ieave a testament44 • The usufruct character of the inheritance of the two
)ugera of vineyard and of the house, is clearly sustained by the testator (lines 1-2 of the
inscription) and reaffirmed by conditioned yielding of the usufruct of the real estate
goods attached to the tomb.
In my opinion the testament from Sucidava represents the establishment of a
funeral foundation, meant to assure the maintenance as locus religiosus of a tomb and
the perpetuation ofthe funeral cult.
To demonstrate this I will resort to the analysis of the content of the
inscription from Sucidava together with the presentation of a famous analogy from
Ostia; it is about Iunia Libertas' funeral inscription45 .
Iunia, the same as the testator from Sucidava was leaving a wide spread
domain attached to a tomb to those who were to take care of it, having the right of
usufruct (in the case of Iunia, the servants were freemen, their freedwomen and heirs,
inclusively the freed slaves). At Sucidava, the tomb has a vineyard and a house
attached, given with an usufruct right to those who will take care of the periodical
funeral honors, prescribed by the Roman religion.
The usufruct system that consisted in using the inheritance în certain
conditions appears at both funeral testaments. But this system represents also the
greatest drawback that it stops together with the death of the last legatee. Then the heirs
could ask for a possessio bonorum and they would become owners with full rights on
the funeral monument and on the real estate goods that are attached and which they
could then alienate. To avoid this and to assure the preserving of the tomb and of the
funeral cult, the anonymous testator from Sucidava acts different from Iunia Libertas,
thus, he declares null any attempt of selling or alienating of the tomb by the heirs,
while Iunia offers the property to the local community throughfide comissum, provided
the eventual heirs should ask bonorum possessio. This type of heirs is approved by the
interdictions of the following type: H · M ' H · N · S (hoc monumentum heredes non
sequetur = this monument is not part ofthe goods that are given to heirs)
The apparition of the inscription: H · M · H · N · S in the text of an inscription
with funeral character means that the defunct left his fortune to bis heirs through the
testament. As a consequence, the above mentioned formulae always certifies a
testamentary succession where often heirs are not relatives, thus the getting out of the
funeral monument from the category of the goods which can be inherited, could have
the purpose ofprotecting the sacred environment ofthe family from some intruders.
For example, on two inscriptions from Sarmizegetusa (see the inscriptions
below), the persons who lay the epitaphs, seem to have no descendants left or any hope
to have any successors. In this situation the last survivors of those families try to
protect the tomb from the heirs outside the family group.

"Nov/ssimo Dlgesto Italiano, Mileno, 1937 sqq, sce s.11. sul /uris, p. 506; op.cit., s. v. status, p. 500.
H Published by G. Calza in Epigraphlca, 1939, p. 160 sqq; this isnscription it was analysed from the Roman
private right by F. De Visscher in Studi Solazzi, 1948, p. 542 sqq.
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IDR III 2. 396: D(is) M(anibus)I Aureliae Victoriae/ incomparabili feminae/
lwtunatus aug(usti) lib(ertus) 151 adiutor tabu/(arii)I coniugii karissimae./ H(oc)
111(onumentum) h(eredes) n(on) s(equetur).
Translation: „To Manes Gods, to Aurelia Victoria, incomparable woman,
I rn tunatus, freeman of the king /5/ civil servant at the local archives, to (his) beloved
I' . This monument is not part ofthe goods, which return to the heir''.
The imperial freeman Fortunatus lays bis wife, Aurelia Victoria, an epitapb on
lh funeral monument. In the text of the inscription appear only tbe defunct wife and
Iii freeman that may mean that the two had no children, an extra argument in the favor
t tf this hypothesis could bet he removing of the funeral monument from the goods that
1 1111, tituted the patrimony. Fortunatus could institute the usufruct to some third persons
lltw rds one of his real estate goods, in exchange of taking care of the monument and
111 moking the periodica! honors, as the testator from Sucidava did.
IDR III 2. 418: D(is) M(anibus)/ C(ai) Jul(i) C(ai) [(iii) Rufi dom(o)
f /111/n(acio) ann(orum) XXX Iulia! Geme/lina fratri pientissimo etl M(arco) Aurel(io)
/(urci) f(i/io) Maximo mensium VIII 151 Aure/(ius) Helico et Jul(ia) Gemellin(a)
11111· ntes. H(oc) m(onumentum) h(eredes) n(on) s(equetur).
Translation: To Manes Gods. To Caius Iulius Rufus, Caius' son, originally
ll111n Viminacium, aged 20, Iulia Gemellina, to her beloved brother and to Marcus
111 ·lius Maximus, Marcus' s son, aged 8 months. Aurelius Helico and Iulia Gemellina
ptH 11t (built the monument). This monument is not part of the goods which return to
lh h irs.
Iulia Gemellina and Aurelius Helico bury their son in the same place where
lh 111 ther's brother has been buried. The absence of some close relatives from the text
111 1he inscription seem to certify in the case of this family, too, the wish that no
1111ng r should be buried in the same place with those beloved. The absence of another
111 r of a close relative make us sustain that this inscription certifies the owner's
1111 ntion of leaving tbe fortune to the heirs through the testament.
The same preoccupation for the maintenance of the funeral monument inside
lh fl11nily property appears on an fragmentary funeral inscription from Drobeta46 : [T]e
oii /11 her[es rogo]I [aliqu]em amplius n[evelis]I [condid]isse patris m[onu-]l[mento]
111111 ratres m[ei]I [et .. . s]oror mea b(ene)m(erentibus) f(ecerunt) .
Translation: "But, please, dear heir, do not put anyone in my father's tomb
lt ·h my brothers and sister built for those who deserved it". Iulia Lasciva seems tobe
pt•1 on who survived tbe death of her close relatives (parents and children), her
1 1111 • t, addressed to a possible heir, is in fact synonym with the formulae : H · M · H ·
S. The inscription is interesting because it certifies once again the women's habit of
vlng testaments, a practice attested in Dacia and by other funeral inscriptions.

lhe funeral inscription laid by Iulia Lasciva to her parents, brothers and sons (IDR II 62): "[„. ]/[. „]
1/11/11/,r)/ IJJ.P.Jul(ia) Ca[. „]/ [ulx{it) an(nis) „. „. } nepotibus e[orum]I [Iul(la?)} lasciva patr[J et}/ [matri
t//11(1/ls) suis ex bo[niJ} 151 [sulsfecit. T}e autem her{es rogo]I [aliqu]em ampllus n[eve/Jsjl [condld}lsse
/ III I 111[011u-]/ [mento} quol fralres m[ei)/ [el „. s}oror mea b(ene)m(erenlibus) f(ecerunt)". Translation:

lht co years, P.lulius CA„. lived „ .years„ „ grandchildren (?). Iulia(?) Lasciva built the monument to her
I li 1 1, mother and sons from her fortune. But, picase, heir, do not put in someone else in my father's tomb
111 lt my brothers and sister did to those who deserved."
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In Apulwn, on a fragmentary inscription from a funeral monument of a
woman, the H · M · H · N · S47 formulae appear again and the dimensions of the tomb
are indicated (which was probably built from a monument and a funeral precincts).
!US HEREDITATIUM ÎN INSCRIPŢIILE LATINE
DIN DACIA ROMANĂ
Rezumat

Stadiul cercetării istoriei sociale în Dacia romană în istoriografia
a momentului este nesatifăcător din numeroase motive. Cercetătorii
dreptului roman au fost în majoritatea lor "istorici de cabinet" sau jurişti care, în
marea lor majoritate au pornit de la premiza că dreptul roman a fost aplicat pe
întreg teritoriul stăpânit de Roman şi prin urmare în Dacia familia şi instituţiile sale,
raporturile dintre diversele categorii sociale şi evoluţia societăţii provinciale ar
urma acelaşi evoluţie ca în restul Imperiului Roman; Însă pornind de la această
premiză izvoarele folosite au fost îndeosebi scrierile juridice romane, colecţiile de
legi şi nu izvoarele de drept din Dacia, aceasta a determinat ecranarea realităţilor
istorice din provincie care au fost judecate după situaţii similare atestate în Roma.
Însă evoluţia societăţii şi a instituţiilor familiale din provincie nu a fost tratate în mod
diacronic, ceea ce a dus la prezentarea şi tratarea unor aspecte din viaţa socială şi
privată a locuitorilor Daciei prin utilizarea clişee şi legi
anulate care nu mai
corespundeau realităţii sociale din sec. II-III p. Chr. În tratatul de istorie a Românie
aplicarea principiilor de drept în plan privat sunt insuficient şi nesatisfăcător tratate.
Publicarea inscripţiilor din Dacia Romană a avut drept consecinţă apariţia unor
corpora de izvoare ale vieţii sociale din provincie izvoare care, deşi par puţine la o
primă vedere, ar putea ocupa un tom de dimensiuni respectabile. Unele izvoare
epigrafice din Dacia se impun în atenţia cercetărilor prin calitatea deosebită a
informaţiilor conţinute (testamentul de la Sucidava, tăbliţele cerate). Dacia este astfel
o provincie privilegiată din punctul de vedere al izvoarelor de drept privat prin
urmarea raportarea la informaţiile existente în Digesta sau Jnstitutiones este necesară
numai pentru acele inscripţii a căror interpetare ridică probleme de metodă.
Testamentul de la Sucidava de exemplu atestă faptul că locuitorii provinciei Dacia
aveau un nivel ridicat de cunoaştere a problemelor de drept şi a limbajului juridic
latin.
În acest sudiu am încercat să descopăr, utilizând izvoarele epigrafice, cele
două tipuri principale de succesiune: successio legitima şi successio testamentaria,
sunt atestate şi în Dacia şi modul în care principiile dreptului privat sunt aplicate în
provincie. Textele juridice prelutate din Digesta au fost selecţionate în aşa fel încât am
citat numai din cele care erau aplicate în epoca stăpânirii romane asupra Daciei.
Atestarea
succesiunii
testamentare
este
mai evidentă
datorită
testamentului de la Sucidava şi apariţiei unor formule juridice ca herres ex
testamento şi ex vo/untate testamenti. Însă nu toţi locuitorii Daciei romane ştiau
carte de aceea unii dintre ei· nu lăsau testament atunic intra în vigoare succesiunea
românească

"!DR III S. S6S.
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11 loriană sau ab infestato, conform căreia moştenitorii erau chemaţi pe rand la
111' Cesiune în clase de moştenitori: unde liberi; unde legitimi; unde cognat/; unde vir
I
uxor. Cele două tipuri de succesiune nu sunt complementare chemarea la
11 •ces iunea ab infestato avea loc numai în · absenţa testamentului. Mulţi preferau
N
i lase patrimoniul prin testament, pentru că numai astfel puteau lăsa o parte
tll11 averea lor unor persoane faţă de care nutreau sentimente de iubire, admiraţie
' ' respect, dar care în cazul succesiuni ab infestato nu primeau nimic ca soţul
N1111 s o ţi a de exemplu.
Capacitatea de a lăsa testament o aveau în prinicpiu numai indivizii sui
111r/.\', dar în sec II-III p. Chr. chiar şi femeile puteau face testament, chiar dacă acesta
1f1a în marginea legalităţii şi putea fi anulat oricând. Condiţia de moştenitor o
1v uu numai cetăţenii. Moştenitorii testamentari se împărţeau şi ei în câteva
11111 orii : heredes sui et necessarii, heredes necessarii, heredes extranei uel
iwltmtarii. Condiţia de moştenitor era o onoare de aceea este menţionată uneori în
I tul inscripţiilor. Putem presupune că majoritatea monumentelor funerare pe care
1111 apare specificat faptul că au fodt construite încă din timpul reprezintă
111u11umente ridicate de către moştenitori , poate aceasta a dus la răspândirea pe
1 1rn l argă a epitetului la dativ bene merenti .
Dacă nu apare în epitaf indicaţia faptului că cei care fac monumentul
I 111 rar sunt moştenitori ex testamento, ar fi posibil ca ei să fie chemaţi la
• li ·ces iunea ab infestato; acest tip de succesiune dezmoştenea soţia care supravieţuia
-111 ului pentru că aceasta nu venea la succesiune în aceeaşi clasă cu copiii, care
11 tl'· I primeau întreaga moştenire. Astfel de situaţii trebuie să fi fost şi în Dacia dar
111 1 ne p1,1tem pronunţa cu certitudine asupra atestării lor este sigur însă că mulţi
ii 111re fii i care pun epitaful părinţilor sunt moştenitori ab intestato. Dacă aceştia apar
11
alitate de coheredes cu mama, după cum atestă unele izvoare epigrafice din
111 ·I , atunci avem cu siguranţă de a face cu o succesiune testamentară, căci
1111111u i prin testament puteau fii in stituiţi coheredes mama ş i copiii.
Suucesiunea stăpânilor de către liberţi este de asemenea atestată, aceasta
li hula să fi fost tot o successio testamentaria, pentru că altfel patronul ar fi fost
11111 Icnit de rude prin successio legitima.
Nu aceeaşi situaţie este atunci când
111111 onul îşi moşteneşte liberţii situaţie care este atestată epigrafie şi în Dacia,
I' 1111 u că patronul era chemat la succesiunea legitimă a liberţilor săi . Succesiunea
I t 11 nentară este atestată şi de inscripţiile în care moşten itori sunt prieteni sau soţia
tl · marazii în cazul militarilor. Aceştia compun însă o altă categorie de
11111 t nitori, heredes extranei uel uoluntarii. De fapt această situaţie este atestată din
pi111 în inscripţiile din provincie.
Pentru cei care nua veau încredere în felul încare moştenitorii se vor îngriji
11 mormânt şi de sacrificiile prescrise de tradiţie exista alternativa instituirii unei
H111 I1~ii funerare, menită să asigure perpetuarea memoriei defunctului, pentru a
11 ţ i nerea materială a acestui tip de fundaţie se lăsa adesea o proprietate cu drept de
11 utruct pentru cei care îşi asumau sarcina îngrijirii mormântului, o astfel de
l 111 1ţ ie este reprezentată în Dacia de testamentul de la Sucidava.
Prin această cercetarea am vrut să atrag atenţia asupra însemnătăţii
11111 ctului, prezintă o metodă nouă modernă de tratare a materialului epigrafie din
I I 11'in şi să deschid noi orizonturi de cercetare în domeniul vast al istoriei sociale.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

ARACTERUL BĂTĂLIEI DIN 1330 îNTRE BASARAB I ŞI CAROL
IH BERT: ŢĂRANI NEÎNARMAŢI SAU CAVALERI DE TIP APUSEAN?
CONSTANTIN REZACHEVICI°
În noiembrie anul acesta, 2005 se împlinesc 675 de ani de la un eveniment de
româneşti, asupra căruia merită întotdeauna să stăruim, marea bătălie
dltllrc oştile regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, şi cele ale marelui voievod al
I III Româneşti, Basarab I. Bătălia din 1330 care a durat în chip cu totul neobişnuit
I' lllru epoca respectivă, patru zile încheiate, de vineri 9 până luni 12 noiembrie
1111 h1siv, a preocupat pe cercetătorii ei, ca şi în general pe cei ai epocii, îndeosebi, ba
jllll m spune exclusiv, sub două aspecte: cel al însemnătăţii pe diferite planuri şi mai cu
1
111111 cel al localizării sale . Acestea dacă lăsăm în chip firesc la o parte fanteziile, ca
ft 11u spun altfel, ale unor autori, militari de formaţie, care propun în reconstituirea
11 I li ·i o foarte modernă „organizare pentru luptă" a oştii lui Basarab, împărţind-o în
11111 111 grupări, cărora le stabilesc chiar misiuni de luptă, de parcă ar fi fost o oaste a lui
~ 11 olcon, în sfârşit, după cunoştinţele lor . .. ! Asupra ambelor aspecte, dar mai cu
111 asupra localizării ei ca singura, până acum, ipotezA documentată, mi-am expus
111111 viu grai şi în scris părerea cu alte prilejuri 2, astfel că nu mai revin acum . Ceea ce
11n pr ocupă în expunerea de faţă este încercarea de reconstituire a timpului de bătălie ,
I 11lvclul militar al veacului XIV, completând şi încadrând, aşadar, ştirile izvoarelor
ii 111 • lupta din noiembrie 1330 cu cele ştiute despre bătăliile dintre armate europene
1111 prima jumătate a secolului amintit şi chiar din perioade ulterioare. În chip ciudat, o
li I de comparaţie nu a fost fticută până acum, dacă exceptăm încercarea nu tocmai
I 1h I a lui N. Iorga de apropiere cu lupta ţăranilor elveţieni de la Sempach3, sau

nmll al istoriei

ht•lil 111ul de Istorie „Nicolae Iorga", Bucureşti .
1•11 llo rafia privitoare la aceste aspecte la Constantin Rezachevici, Localizarea blitiiliel dintre Basarab I şi
t •111/ Uobert (1330) : în banatul de Severin (I-II), în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D.
1111poh>", Iaşi, XXI, 1984, p. 73-87; XXII, 1985, p. 391-407.
/~1./ 111, idem, Riizboiul din 1330 în lllmina izvoarelor vremii, în „Studii şi comunicllri", Muzeul Curtea de
1 1f, li, 1987, p. 13-39; idem, Două precizări pe marginea unor recente publicaţii. I. fn legiitură cu
I .t/11oroa bătăliei din 1330 dintre Basarab I şi Carol Robert„ ., în ,,Anuarul Institutului de Istorie şi
11!111l1111ic «A. D. Xenopob>", XXV, 1988, p. 523-525; idem, Patru zile de aprigii irifruntare, în „Magazin
1 luth", XIV, 1980, nr 12, p. 7-10; idem, Lupta lui Basarab I cu Carol Robert în banatul de Severin, în
I 11n1ln istoric", Serie noul!, XXV, 1991, nr. 4, p. 51-54. Comunicllri la Curtea de Argeş despre războiul
1111 1110, la 7 octombrie 1980, 9 noiembrie 1990, 6 octombrie 1995, 13 octombrie 2000. Cf. şi idem,
·~11/f} la criticii a domni/or din Ţara Romdnească şi Moldova. 1324-1881, I, Bucureşti, 200 I, p. 68-69.
I lt111111, Deux Conferences: en Suisse. I. Les lu/Ies pour la liberte menees par Ies paysans aus XIV·e
1, /,1 Sempach suisse et la Posada roumaine .„, Berna, 1930.
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fanteziile amintite ale unor autori militari, înlocuită fiind prin reproducerea, mai mul!
sau mai puţin comentată, a unor pasaje din Cronica pictată sau din diferite documente
regale maghiare, flră degajarea unor aprecieri clare. Ca să nu mai amintim că însăşi
componenţa şi înzestrarea celor două oşti nu a preocupat cu adevărat pe nimeni.
Ori trebuie să arăt din capul locului că faimosul capitol 103, de altfel
neterminat, care încheie Cronica pictată, relatând „Expediţia lui Carol Robert
împotriva lui Basarab Voievod" 4, redactat între 1367 şi 1370, şi foarte probabil
influenţat de observarea luptelor oştilor lui Vlaicu cu cele ale lui Ludovic I, desfăşurate
în 1368 în Ţara Românească 5 , nu numai că are un vădit caracter propagandistic, cum
vom vedea, cu accente de-a dreptul literare, dar observăm că se referă doar la începutul
şi la sfârşitu/ bătăliei. Desfăşurarea reală a ei lipseşte. în plus, nu s-a observat până
acum caracterul contradictoriu al informaţiilor despre acţiunile românilor, istoricii
problemei, influenţaţi f'ără îndoială de cele două cunoscute miniaturi (variante ale
aceleiaşi teme), rămânând până în prezent ataşaţi relatării de început a capitolului
amintit al Cronicii pictate în redarea bătăliei, care arăta că „mulţimea nenumărată a
vlahilor sus pe râpe a alergat din toate părţile şi a aruncat săgeţi (după traducerea lui
Popa Lisseanu, de fapt «iacu/a», adică suliţe în textul latin, n. a.), asupra oaste1
regelui, care se găsea în.fundul unei căi adând', comparată cu o „corabie strâmti!', de
unde nu putea ieşi din cauza „urcuşului prăfăstios" şi a prisăcilor, ostaşii regelui fiind
prinşi „ca nişte peşti în vârşe ori în mreaji!' .
Dar contradicţiile de abia acum încep. După ce se arată că pieirea oştenilor
maghiari: „a ţinut mult de la ziua a şasea a săptămânii (ţinând seama că după
calendarul catolic medieval, aceasta începea duminica, n. a.) până la ziua a doua u
săptămânii viitoare", chiar în fraza următoare se reia ideea pieirii oştenilor regali,
arătându-se însă că aceasta a avut loc: „din ziua a şasea, în preajma sfântului Martin şi
după aceea în cea următoare", adică doar în cursul primelor două zile ale bătăliei.
Pentru ca în pasajul următor să se arate că Andrei plebanul din Sarus şi călugărul
predicator Petru au fost ucişi cu măciuci de lemn (Popa Lisseanu traduce eronat: „că în
creerul capetelor lor au bătut mişeleşte cuie de lemn") 7, ceea ce arată o agresiune din
apropiere. În sfărşit, în relatarea momentului următor, care este în Cronica pictată cel
final al bătăliei, se arată că trupurile celor căzuţi au rămas ,.pe locul luptei", ai lor
neputându-i ridica „din cauza nlvillirii duşmanilor", adică a românilor care astfel au
8
dus lui Basarab mulţi prizonieri şi o bogată pradă de război . În felul acesta, chiar
Cronica pictată arată că nu a fost vorba doar de o luptă de la distanţă, între oştenii
maghiari din fundul văii şi cei români de pe malurile acesteia, cum lăsa să se înţeleagll
la începutul descrierii luptei, ci a fost şi o năvală a oştenilor lui Basarab în mijlocul
oastei regale din cuprinsul văii, deci lupte corp Ia corp, care i-au dat acesteia din urmă
lovitura decisiv.ii. In ultimă instanţă relev faptul că din textul Cronicii pictate se poate
înţelege la o lectură critică atentă, că în primele două zile ale bătăliei (vineri 9 şi
~ Cronica picta/li de la Viena,

111 G. Popa-Lisseenu, Izvoarele istoriei românilor, XI, Bucureşti, 193 7, p. 1Oli·
112, 233-236. Cronice se eflil ln prezent la Budapesta, de aceea va fi citetil doar Cronica plcJată.
' Cf. Marie Holban, Despre raporturile lui Basarab cu Ungaria angevinli şi despre reflectarea campaniei d111
1330 in diplomele regale şi în „Cronica picta/li", ln „Studii", XX, 1967, nr. 1, p. 29-30, 35-39.
6
Cronica picta/li, p. 11 O, 235.
7
Ibidem, p. 111, 235.
"Ibidem, p. 111, 235-236.
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1111 1\1 10 noiembrie 1330), oastea lui Carol Robert a fost oprită într-o vale montană
I 11 1 i; lnată cu arme pentru lupta la distanţă, pentru ca în următoarele două zile
11 11 1111 n lcă 11 şi luni 12) să fie atacată şi învinsă categoric prin lupte corp la corp.
De altfel, ţin să subliniez că documentele regale maghiare de care până acum
1 putin s-a ţinut seama în reconstituirea bătăliei,
1 f' ră exclusiv la ciocniri corp la corp, care

cum am arătat şi cu alte prilejuri9,
au constituit de fapt trăsătura
•t ristică a bătăliei. Ele nici nu amintesc despre o vale circulară cu râpe înalte, în
1 după amintita cronică s-ar fi dat lupta, cu atât mai puţin de ţărani români care ar fi
11 111 • 1t cu bolovani şi săgeţi, ci doar „câmpul de bătaie", reprezentat printr-un loc
10
11 1111 ş i păduros, pădurea fiind aici principalul element natural , fapt confirmat şi de
1!1111 ul la cronica lui Petru de Dusburg, contemporan documentelor regale din primii
111
ni de după bătălie, care menţionează că ţăranii români au înţinat pădurea de pe
m1h I părţi ale drumului 11 , desigur pentru a-l putea bara în dreptul locului ales de
li ~ 11 1b pentru fixarea oştii regale în vederea luptei. Tehnica de luptă era, aşadar, cea a
1mbuscade de proporţii în genul celei folosite şi de Ştefan cel Mare la 1497 î.n
h1pll di n Codrul Cosminului cu regele Ioan Albert al Poloniei 12 • Iar valea mărginită tle
p 1h1r întunecoase, destul de largă pentru a putea permite o luptă corp la corp, întărită
ii
tre ţăranii lui Basarab de ambele părţi în locul ales pentru luptă şi tăiată de
ho l I caţii temporare doar spre capătul mai larg, în direcţia înaintării oştii regale, era
li
ur un defileu montan, căci un document regal din 1331 arată că regele Ungariei şi
13
11
11111!1 de oameni ai săi se afla în timpul luptei ,,sub acelaşi munte" •
Basarab a putut realiza elementul surpriză şi pregăti ambuscada amintită
ii 11 1rece cunoştea fără îndoială drumul de înapoiere al regelui Carol Robert, prin
I• 11 11ul de Severin, căci niciodată în lunga istorie militară medievală a Ţărilor Române
111 1 I oşti ale regilor Ungariei şi Poloniei, sau cele conduse de sultani, nu le-au
li h lut decât pe marile drumuri de legătură cu ţările lor, bine cunoscute la vremea
1 ·ttva.
Iar Carol Robert a intrat în septembrie 1330 în Ţara Românească cu „oastea
11 1 " (exercitus generalis) a regatului său, similară „oastei celei mari" din ţările
111111 n , mai precis cu cea mai mare parte a acesteia, Wlele unităţi, îndeosebi de
111 li' nari, fiind trimise împotriva unor inamici de la hotarele Austriej şi Boemiei,
11 1111u a-i asigura spatele fontului. Mobilizarea „oştii generale" se făcea prin
l'I 1 I maţii" adresate tuturor categoriilor cu obligaţii militare din comitate, laici şi
1 I t.I şti , mai precis, după cum grăieşte W1 astfel de document: „tuturor credincioşilor
1 I prelaţi, prepoziţi, priori şi celelalte feţe bisericeşti,
de asemenea baronilor,
1 11111/(llor, castelanilor, nobililor şi oamenilor cu moşii, precum şi celorlalţi oameni de

I

I

11 l

2.

/1111 11111~ nta Romaniae Hlstorica, D, I, Bucureşti, 1977, p. 47-48, 53-54, 57,
11ll1area bătăliei dintre Basarb I şi Carol Robert (I 330), li, p. 401-402.

/1,„

Cf. şi Constantin Rezachevici,

I 11111 . Lllzărescu, Despre lupta lui Basarab Voevod cu Carol Robert, în „Revista istorică", XXI, I 935, nr.
I IJ, 11 244 .
" I 1111 l ntin Rezachevici, Dan Căpăţână, Campania lui Ştefan cel Mare din 1497 împotriva re81Jlui Ioan
li~ 11 /Jdtl!ilia din Codrul Cosminulul, în File din istoria militară a poporului român, lll, Bucureşti, 1975, p.

,,,,

I /I

/I. 11. , O, I, p. 41-42.
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orice seamă sau treaptă, datori din vechime să slujească în oaste" 14 , la care în
Transilvania se adăugau secuii şi „oaspeţii" saşi din unele regiuni (sibienii de pildă,
n-au participat, susţinând chiar pe Basarab 1) 15 • La aceştia se adăugau unităţile destul de
numeroase de mercenari europeni şi „o mulţime nenumărată de cumanl', ultimii
reprezentând călărimea uşoară. Izvoarele narative şi documentare amintesc pe lângă
rege, care avea 42 de ani, reprezentanţi din toate aceste categorii, de la Ştefan Lackfi
„comandant al oştirii" şi până la iobagi şi slujitori de cetate, care au participat la
expediţia împotriva lui Basarab. Această oaste, reorganizată de Carol Robert după
principii feudale apusene, avea în fruntea unităţilor ridicate de pe domenii nobiliare
mari feudali, feţe bisericeşti sau laici, dintre cei ridicaţi la dregătorii de rege, cum era
Ştefan Lackfi amintit mai sus, în vreme ce nobilimea mijlocie şi mică din comitale,
organizată în banderii, deoarece fiecare nobil dispunea de dreptul la steagul (banderiul)
său, avea în frunte de obicei pe comiţii respectivi 16 • Această oaste, care nu se supunea
unui regim de uniformizare a echipamentului şi armamentului, era strălucitoare; cu
excepţia cumanilor, luptătorii ei purtau armuri „complete" după canoanele vremii
(piese metalice compacte, combinate cu cămăşi de zale), astfel că în urma biruinţei,
oştenii români au capturat şi predat lui Basarab, după Cronica pictată; „multe arme şi
haine de preţ ale tuturor celor căzuţi şi bani 1n aur şi argint şi vase preţioase şi brâie
de sabie şi multe pungi cu groşiţe late şi mulţi cai cu şeie şi frâie" etc. 17 •
La rândul său, „oastea cea mare" a voievodului Basarab nu era cu nimic mai
prejoasă decât cea a angevinului Carol Robert. Încă din 1325, când Basarab se afla în
relaţii încordate cu regele Ungariei, Ştefan, fiul comitelui cuman (conducătorul
cumanilor din Ungaria) Parabuh, declara explicit: ,,spre vătămarea respectului regesc,
zicând că puterea domnului nostru regele nu poate întru nimic să stea împotrivă şi să
se compare cu puterea lui Basarab", susţinându-şi părerea cu patimă 18 • Şi nu exagera.
Numai că neavând nici un izvor intern din vremea domnului român, pentru
reconstituirea oştii sale trebuie să apelăm la surse provenind din tabăra inamicului său.
De aici provine şi mistificarea căreia i-au căzut şi îi cad în continuare pradă generaţii de
istorici, ca să nu mai vorbim de nespecialişti. Autorul Cronicii pictate şi mai cu seamă
miniaturistul ei, au făcut totul pentru a crea imaginea unei oşti româneşti alcătuită doar
din luptători ţărani cu căciuli şi cojoace miţoase, având drept arme, suliţe (în text),
bolovani şi cel mult arcuri (doar trei arcaşi ţărani sunt figuraţi în cele două miniaturi
care reprezintă lupta din 1330!). Ei urmăreau în fapt să salveze demnitatea regală, prin
ilustrarea ideii tipic medieval! că ţăranii lui Basarab, cu armele lor rudimentare, au
reprezentat în realitate instrumentul pedepsei divine pentru trufia regelui, şi, ca atare,
înfrângerea lui Carol Robert s-a datorat voinţei supreme şi nicidecum forţei militare şi
calităţilor domnului român. Faptul este limpede exprimat în textul Cronicii pictate.
După ce înaintea capitolului despre expediţia lui Carol Robert în Ţara Românească s-a
arătat că după 1329 destinul i-a întors spatele lui Carol Robert, în încheierea acestuia se
subliniază, concluzie pentru întreaga cronică, că ungurii au fost înfrânţi „ca nu cumva

"Ibidem, p. 78-79.
"Constantin Rezachevici, op. cit„ p. 398-399.
"' Histoire de la Hongrie des orlgines a nos jours, sub dir. lui Ervin Pamplenyi, Budapesta, 1974, p. 96.
17
Cronica pictată, p. 111, 236.
'"D. R. H., D, I, p. 37-38.
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I 1 , 11ifarea lor de mai înainte, pentru ca să cunoască şi ei umilinţa" 19 .
Că o astfel de expediţie a înfrângerii lui Carol Robert în Ţara Românească a
111 11 111 în mediul maghiar îndată după bătălie, o dovedeşte faptul că relatarea
11111 nuatorului lui Petru de Dusburg, cu totul independentă şi mult anterioară celei a
1 11111/ ·li pictate, îşi intitulează capitolul despre bătălia din 1330, redactat după ştiri
11 I <lin Ungaria, chiar aşa „Pedeapsa lui Dumnezeu" (De vindicta Domini), creând
1111 111 nat, în acest spirit, contrastul îngroşat între marea oaste regală (masuimus
11111 ·/111 ~ şi ţăranii români (rustici illius regionis), Bră măcar a aminti numele lui
2
1111- 1111b I
La deformarea realităţii au contribuit şi cele două miniaturi ale Cronicii
f 11 t11f1, reprezentând acelaşi moment final al luptei, fuga regelui, determinată, rezultă
I 1111, de ţăranii români care aruncă bolovani şi câteva săgeţi asupra oastei regale ceea
11 ·I măcar textul cronicii nu îndrăznise, cum am văzut, să o afirme. Şi această
1111111 ln cu totul falsă asupra oştenilor lui Basarab I este etalată cu abstinenţă în mai
111 muzeele româneşti (!), în cărţi de istorie, de la tratate până la manuale şcolare2 1 •
De câtă naivitate, ca să nu spunem ignoranţă , pot da dovadă cei care cred că
I 11 111 I toru l Ţării Româneşti, cel care după ani lungi de domnie putea să ofere regelui
t 11 11 Robert ca despăgubire pentru cheltuielile de campanie 7.000 de mărci de argint,
•li v I ·ntul a 74 kg de aur fin, ori a 1.447 kg de argint sau a 1.650.000 de dinari 22 ,
li p1111 o de o oaste alcătuită doar din ţărani cu căciuli şi cojoace ciobăneşti (!) Dar
hi 11 o a treia miniatură, împodobind literatura de început a capitolului de care ne
1111 1p 1 îl reprezintă pe solul lui Basarab înaintea lui Carol Robert, în costum apusean,
1111 11d n mână un coif de tip „bassinet", utilizat de cavalerii din întreaga Europă
23
1 1111 a vremii • De altfel, în tot veacul al XIV-iea domnii români şi cel puţin o parte
I 1 111v lerii şi oştenii lor foloseau echipament şi armament „occidental" la nivelul
11111 • Nepotul lui Basarab, Radu I, este chiar reprezentat într-o armură completă, pe
I n monedele sale, şi tot el importă de la Veneţia 11.000 de cămăşi cu zale.
Şi totuşi în veacul XIV ţăranii români fhceau parte din „oastea cea mare", iar
24
11 a lor din cele două miniaturi ale Cronicii pictate , trebuie să fie reală, căci
11 nt nu puteau apare ca atare în manuscrisul miniat bolognez, care a servit drept
11111 1 I miniaturistului maghiar. Ei, aceşti ţărani, care în vreme de război deschideau sau
III hld u drumuri, ridicau întărituri fixe (prisăci), reparau cetăţile, hărţuiau inamicul şi
1111 I 11u căile de acces ale acestuia, cum vor fi fhcut şi la 1330. Numai că pe lângă ei,
1
o : m1mai apare în Cronica pictată sau cea a continuatorului lui Petru de Dusburg,
" 1 t o cea mare" cuprindea şi categoriile cu obligaţii militare permanente, echipate şi

1

'1 111/ra pictată, p. 112, 236.
,
Lâzărescu , op. cit., p. 244. Aceeaşi informaţie şi în cronica Prusiei a lui Nicolaus de Jeroschin

I 111 11

I Io / III, p 244-245).
I 1opcrlft I a ediţiei a II-a a cărţii lui Florin Constantiniu, O istorie s inceră a poporului român, Bucureşti ,

I '' , flu -u g!isit o alt!! ilustraţie decât tocmai una din cele dou!i miniaturi reprezentând bătălia din 1330 din
·
' I 11 llWI 11 Iliescu, Despre natura juridică şi importanţa despăgubirilor oferite de Basarab voievod regelui
1 1111 / llobcrt (J 330), în „Studii şi materiale de istorie medie", V, 1962, p. 139-141.
I 11111/ca pictată, planşă, p. 96-97 .
ll•lfhtrn, planşe, p. 104-105, 112-114.
1 1 111/1 11plc1a1ăl
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lupte la nivelul armatelor vremii, din care făceau parte boieri, cavaleri.
curteni, slugi domneşti, garda voievodului şi chiar o seamă de târgoveţi şi ţărani liberi,
alcătuind pe scurt „oastea". Aceasta a stat în noiembrie 1330 în spatele prisăcilor şi
şanţurilor preg!tite din vreme, la adăpostul pădurii, fixând armata regală într-o vale de
munte, totuşi destul de largă, împiedicând-o să se destlşoare, pentru a o nimici prin
violente atacuri succesive ale cAIArimii. Fără această „oaste" e greu de crezut cn
puternica armată a lui Carol Robert ar fi putut fi reţinută vreme de patru zile „ca nişl<'
peşti în vârşe ori în mreajă" şi nimicită în întregime de nişte simpli ţărani înarmaţi cu
bolovani şi săgeţi, de felul celor înflţişaţi doar în miniaturile amintite!
Nu ştim dacă atacurile călărimii lui Basarab I s-au desfăşurat în toate cele
patru zile ale bătăliei, sau numai în ultimele două, aşa cum am văzut că lasă să se
înţeleagă Cronica pictată. Oricum, ele s-au intensificat spre sfârşitul înfruntării, căci
tocmai aceste lupte corp la corp au dus la înfrângerea oştii maghiare. Documentek
regale, prin care regele răsplăteşte jertfa unor nobili şi oşteni ai săi, nu se referă dedl
la aceste lupte. Ele vorbesc de năvale în iureş, adică de şarje cumplite de cavalerie,
care pătrund până la nobilii din preajma regelui şi chiar până la persoana acestuia
Astfel, „în iureşul acestei năvale duşmane, magistrul Andrei, prepozitul bisericii de
Alba, vicecancelarul curţii noastre, de bună pomenire, şi-a pierdut viaţa precum ş1
pecetea noastrtl' 25 • Carol Robert pomeneşte în cadrul unei singure lupte de cel putin
două atacuri succesive ale călăreţilor lui Basarab, care au ajuns pinA la el, lupta
durând apoi destul timp pentru a determina poticnirea şi oboseala calului său. Ca atare,
el răsplăteşte credinţa magistrului Toma arătată în vremea „atacului duşmănos pornit
cu cruzime, în nişte locuri strâmte şi păduroase, împrejmuite de întărituri puternice, o
dată şi a doua oară <împotriva> noastră şi a puternicei noastre oştiri, pe care o
aveam acolo cu noi, de către Basarab românul şi fiii lui [„.) <Toma> stând mere11
alături de noi [.„) ori de câte ori vedea că se poticneşte sau că se oboseşte calul I"'
care-/ călăream, tot de atâtea ori voia să ne dea calul său spre a-/ călări, dacă ar.fi
fost nevoie, nedându-se înapoi de a rămâne pe jos pentru noi, în primejdia unei morţi
nefndoioase" 26 . Scena este tipică pentru o luptă între cavaleri, de tipul „mele", căderea
de pe cal în vălmăşagul luptei apropiate echivalând cu pierderea aproape sigură 11
vieţii 27 •
Şi totuşi i-a fost dat lui Carol Robert, ca rege şi cavaler, să sufere şi aceastA
umilire. O mărturiseşte de data aceasta fiul său, Ludovic I, la 1351, într-un act de danie
către magistrul Kolus, aprodul curţii, care în vremea unui atac general al oştii lui

HD. R. H., D, 1, p. 47-48.
2
'' Ibidem, p. 57.
27
În batalia de la Caluglreni (23 august 1595) a carei reconstituire, de data aceasta posibili, nu lasa nici "
urma de îndoială ca a fost o luptă corp la corp specific medievală, Kodja Sinan paşa cade de pe cal (la fel c11
şi Carol Robert în 1330), fiind doar cu greu salvat. Relatarea din 7 septembrie I 595, despre acest episrnl
datorata ambasadorului englez la Poarta Edward Barton, e în măsuri sil ne arate în ce condi!ii era doborAI tir
pe cal un comandant de oaste in astfel de lupte: „Vizirul în persoană, ajungdnd şi fiind desperat la vestce1
unei atdt de mari iJŢfrângeri, din desperare, şi pentru a-şi încuraja suita, a inlral în focul luptei, unde afo.11
repede recunoscut, a fost atacat şi răsturnai de pe cal şi era gata să fie prins sau ucis, dacii un spahiu gm
nu l-ar fi ajutai şi nu l-ar fi ridicat pe cal. Şi lotuşi nu l-a pulul feri de primejdie atât de repede. i'ntrucdt o
lance i-a străpuns obrajii şi o lovitură peste gură i-a zburat dinţii, pierzându-i astfel pe toţi. La cllderea dr
pe cal şi-a rănit fruntea, aşa că s-a retras cu nu mai puţin de trei răni mari" (Mihai Viteazul in conştiinţ11
europeană, I, Documente externe, Bucureşti, 1982, p. 115, 117).
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I 111 urnb, ce urmărea „să curme dintr-odată zilele tatălui nostru" a observat că „tatăl
11111 11 u c opleşit de o prea mare oboseală, din pricina loviturilor duşmanilor ce
11111•11/eau asupra lui, a căzut de pe calul său şi n-ar fi putut cu uşurinţă să se urce pe
1 1tlr1I .1
·uu. lată că sus-zisul magistru Kolus, netemându-se, pentru mântuirea şi binele
l1rl1 ll111 nostru, să aleagă mai degrabă moartea decât viaţa[. ..} s-a îngrijit cu iscusinţă
111 / c!f ute>, după toate puterile sale, pe tatăl nostru să încalece pe acel cal, şi astfel
111/11111ustru a scăpat de rândul acela, prin grija acestuia de primejdiile morţi1" 2 8 , după
11111 ulterior a mărturisit în scris însuşi Carol Robert şi alţi nobili. Pentru ca un rege
jll't tmentat, aflat în mijlocul unei oşti puternice, concentrată într-un loc relativ strâmt,
1 I l· azvârlit de pe cal din pricina loviturilor călăreţilor români, caz unic în istoria
1 I 1ţl il r militare româno-maghiare, şi simplu fapt de a-l fi ajutat să încalece, în
1111d1 \ii lc date, să fie socotit un act de eroism, este cât se poate de limpede, în lumina
1h I u ră rii bătăliilor europene din secolul al XIV-iea, că cei care l-au azvârlit din şa
111• ml peste zidul de nobili apropiaţi şi garda regală, erau cavaleri în armuri
11111 plctc, cu lăncii şi spade şi nicidecum ţărani cu cojoace şi bolovani .
Atacurile româneşti erau conduse uneori foarte probabil chiar de Basarab, care
111111111i1 în toate documentele de felul celui de mai sus, şi chiar de fiii săi, cum am
1111 , d intre care însă nu cunoaştem decât numele lui Nicolae Alexandru.

Exemplu de luptă corp la corp în prima jumătate a secolului XIV: bătălia de
I 1 I '11 11· 1 (2 5 august 1346), in care regele Franţei a fost rănit şi a fugit cu greu din
111 /,) ture (la fel ca şi Carol Robert in bătălia din noiembrie 1330). Miniatură francez ă
/111 1111111·111 XIV

(D. M. Gill, lluminated Manuscripts, Londra, 1996, p. 33).

I• 11 li , D, I, p. 67-69.
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Erau desigur Şi momente de pauză între atacurile călărimii muntene, ca cel
amintit de un act al capitolului bisericii transilvane din 1331, în legătură cu o pricină de
moşie înaintată regelui între două atacuri ,,sub o stâncă oarecare", şi tot acelaşi
document menţionează ultimul atac al românilor, desigur decisiv, de ,,lunl' ( 12
noiembrie), când şi împricinaţii „au fost învinşi şi supuşi sub aceiaşi stâncă[. ..] la fel
ca şi ceilalţi aflaţi în aceeaşi oaste" 29 .
Carol Robert a continuat să fie ţinta atacurilor călăreţilor lui Basarab şi numai
faptul considerat o laşitate, după obiceiul cavaleresc al vremii, de a-şi fi schimbat
însemnele armelor sale cu cele ale lui Desev, tiui lui Dionisis, ,,pe care crezându-/
românii a fi insuşi regele /-au omortit cu cruzime", i-a salvat viaţa30 . Dar şi aşa, în
armura unui nobil oarecare şi ocrotit de câţiva oşteni din gardă, de comiţii de Zvolen şi
de Vesprem, „care primeau asupra lor toate loviturile de spadă şi de săgeţi, numai să
scape viaţa regelui de lovitura morţil'31 , ca şi de Ştefan Lackfi, comandantul oştirii ,
sub c"are, în această acţiune „a fost ucis un foarte bun cal'.n, Carol Robert a reuşit cu
greu să se refugieze la Timişoara.

lee bcllobroli rePal ~aJara*' wyuoba
crauralpino tnfcliatersefto~ .

Bătălia lui Carol Robert cu Basarab, gravură din cronica maghiară a lui
Thuroczi (ed. 1488, după C. J. Karadja, în „Analele Academiei Române", M S. I. , S.
111, t. XVI, 1934, pi. IV}, reprezentată ca o luptă între oşteni lafel înarmaţi, la nivelul
epocii, mult mai aproape de realitate decât în cele două miniaturi „propagandistice "
din „ Cronica pictată", unde oştenii lui Basarab erau fnjăţişaţi, chipurile, doar ca nişte
ţărani cu bolovani şi arcuri(!), pentru a ·ilustra ideea că nu aceştia /-au învins p e
regele Ungariei, ci Dumnezeu l-a pedepsit pentru trufia lui. Ulterior, cum vedem la
1488, această idee dispare, cu tot cu reprezentările ei.

2

~

Ibidem, p. 41-42.

°Cronica pictată, p. 111, 236.
31

3

12

Ibidem .
D. R. H„ D, I, p. 65-66.
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a fost foarte mare, iar cadavrele au rămas
şi feţe bisericeşti, între care şi capelanii
lui, şi până la „o mulţime nenumărată de cumanlm . Notarul regelui a scăpat doar
111 „1'15nge vărsat', iar fratele viitorului vicecancelar regal „de pe urma marei pierderi
,/ v nge şi a crâncenei lupte" s-a ales cu răni grele şi cu pierderea unui ochi 34 .
„Românii au dus mulţi prizonieri, atât răniţi cât şi neatinşl' 35 , comitele
I 111r nţiu de Zarand fiind luat în prinsoare chiar atunci când lupta ,,pentru apărarea
11111/t•.vtliţii noastre", ca „un bărbat viteaz şi cavaler nefnfricaf'', cu „sânge vărsat din
/1 I ug, căci sub ochii noştri şi ai baronilor regatului nostru a fost rănit la mâna
11111 tJ, fără nădejde de tămăduire", evident într-o luptă corp la corp cu cavalerii
11111 ni la fel de bine înarmaţi, „din care s-au tras nu puţine robiri, cazne, pieiri şi
111 /111 !}dii pentru neamul unguresc"~6 •
Astfel a luat stărşit cea mai cumplită înfrângere a oştii regale, după cea
111 rilă din partea tătarilor la 1241. În lumina celor de mai sus, reconstituirea ei, bazată
11 111 ·iv pe izvoare provenind din tabăra adversă, ne-o înfăţişează cu totul altfel decât
•redea până acum . În locul oştii patriarhale, alcătuită din ţărani cu cojoace şi
· 11li miţoase, înarmată rudimentar, iese la iveală o armată de cavaleri, condusă de un
111111 senior, domnul Ţării Româneşti, capabilă nu numai să se măsoare, dar să şi
lllV 11 ă o armată feudală europeană de felul celei a Ungariei primului Angevin. Dispare
li I încă un clişeu , din multe care mai acoperă încă realitatea istorică românească.
din oastea

regală

li I cui luptei, de la nobili de toate felurile

THE CHARACTER OF THE BATTLE OF THE YEAR 1330 BETWEEN
BASARAB I ANO CAROL ROBERT.
UNARMED PEASANTS OR WESTERN TYPE KNIGHTS?
Abstract
The reconstitution ofthe battle of 1330 from Posada, between Carol Robert de
ou and the voivode Basarab I, is seen in a new light, different from everything we
w, because the historical sources are all from the opposite camp (the Magyar camp).
111 I ud of the patriarchal army formed by peasants with sheepshins and flu fly for cap,
1111llmontary armed, we find an army of might's led by a great senior, the voivode of
I hia, an army capable to defeat a feudal army such as the Hungarian of the first
11 vin. This, another one ofthe cliche, which covered the historical Romanian reality,
dl uppears .
1
11

p. 111, 235.
/I li. H., D, I, p. 58.
1
' t '11m lca pictată, p. 111 , 235-236.
/> R H. , D, I, p. SO, 52.

"I 11111/ca pictata,
11
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ARGESIS, STUDII

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

· TCTION CHRONOLOGIQUE - DESTIN HISTORIOGRAPHIQUE:
ROVINE, le „17 mai 1395" (I)
NICOLAE CONSTANTINEScu·
Autour du celebre combat dit de Rovine, ce tournant qui a la fin du XIV-e
Ic rehausse non seulement l'histoire des Rournains, mais aussi du Sud-est europeen
11h lste encore des penombres - parfaitement explicables, tout de meme, par la penurie
drn;umentaire 1. Rien d'etonnant, en effet, que depuis longtemps s'entassent dans
l'h sloriographie des confusions, mythes et prejuges - d'oil un veritable echafaudage
rl'opinions contradictoires (ii faut ajouter: maintes fois, par une incroyable ignorance
rl sources sinon par leur interpretation ad Jibitum). Meme le toponyme Rovine semble
pllll t une sorte d'indicatif geographique admis, mais sans localisation reelle sur Ies
11111 s; toujours fuyard, ii restait chaque fois presume. Quant a la chronologie - helas! I choses vraiment s'embrouillent: le moment historique Rovine - est assigne soit en
119 1-92, 1393, soit ·en 1394 ou 1395 (parfois en 1396 ou meme au dela de 1400) - Ies
11 ons, elles, en differant : l'ete, l'automne et, a son aise, au printemps. Aujourd'hui
11 • re ii y a une veritable zizanie ~armi Ies historiens, car Ies uns admettent la datation
l111di tionnelle, le 10 octobre 1394 , que nous la partageons - tandis que depuis plus
d' 11n siecle Ies autres introduisirent dans l' historiographie une pretendue datation: le
" I/ mai 1395" (sur Ies circonstances, v. infra)3.
Simple querelle routiniere? Quand eut lieu l'acharnee confrontation de Mircea
l' Ancien, voîevode de Valachie avec le bey (soultan) ottoman, Bajazet (Bayezid) 1-er?
t 11elles sont, au demeurant, Ies 'preuves' dont s'appuie la datation "17 mai 1395"?
Nmons que pour la derniere datation plaide dans le camp historiographique roumain
ci' 1ujourd'hui un courant forge a la hâte des l'annee 1986 (a l'occasion du 6-eme
ntenaire de l'intronisation de Mircea l'Ancien)4. Vu que ce courant maintient
p11 sionnement une sorte de surenchere en ce qui concerne la 'verite' historique - nous
' l11qt 1tutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti .
' I '6tude reproduit de pres mon article paru dans la nouvelle serie d'une fameuse publication, jadis patronnee
1 N. Iorga - v. „Revista Istorică", I. (1990), 7-8, p. 782-802 (en roum.).
Ilien sor, Jovan Rajic calculait ă tort (en 1794-95) - „I O X 1395", car ii extrait de l'annee 6903 un ciffre11w 111c, 5508, et non pas 5509, selon la chronologie byzantine, c'est a dire pour l'interval Ol. IX - 31 XII, v. J.
I le I archimandrite de Kovilje/, Jstorja razn. slov. narodov ... , voi. III, ed. Vienne, 1823, p. 88-89. Cf. la
1111 IQ. uivante.
1
„I us Datum der serbischen Annalen, 10 Oktober 1394, ist wohl nicht in Zweifel zu ziehen" - C. Jire~ek ,
„ rchiv f. slaw. Phil.", XIV/1892, p. 269; „La bataille de Rovine eut lieu, non le 10 octobre 1394, comme on
I' dmcttait autrefois, mais le 17 mai 1395 ... " - G. Ostrogorsky, Histoire de l'Etat byzantin, Payot, Paris,
1%9, p. 573 (n. I).
1
( 'I In fra, n. 28 .

I'
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nous soit permis des mises au point, des maintenant plus que necessaires.
1. Sources historiques et interpr~tatlons
En quete de son propre chemin, on voit qu'apres Rajic l'historiographie du
Sud-est europeen s'enrichit constamment des la premiere moitie du XIX-eme siecle, et
ce sont notamment Ies annales serbes ă tour de role publiees qui contribuerent ensuite ă
l'apparition du probleme historique qui nous y retient - la datation exacte de la bataille
de Rovine. Meme si lacunaires - de telles sources serbes nous indiquent en premier lieu
l'annee du combat, seulement l'annee byzantin: 6903 I = l IX 1394 - 31 VIII 1395/.
Mais tout â coup Ies choses changent apres 1851, car c'est alors, en effet, que le savant
tcheque Pavel J. Safarik fit paraître la chronique de Sefenik I = Sefenifki/, datable
env. 1500 et ou on lit clairement (en trad.du slavon): "L'annee 6903 /1394/, Mircea, le
voievode valaque a vaincu le tzar Bajazet â Rovine. Et Marco Craljevitc et Costadin et
Draga~ mourirent, octobre 10"5 • A peu de differences stylistiques, nou retrouvons cette
information dans le groupe de l O variantes chronistiques serbes qui, outre la date
complete, chaque fois nous indique aussi juste ces trois personnages qui seraient
tombes - ensemble - sur le camp de Rovine (une variante nous parte de Dragoch =le
roum. Dragoş; un autre ajoute aux trois heros un Andrea et un Comnene); ă l'instar
d'un groupe massif de variantes (29 au total) qui se contentent d'indiquer seulement
l'annee 6903, tandis que Ies tombes seraient cette fois deux: Marco et Costadin. Toutes
ces variantes (au moins 39), selon la fameuse classification, valable encore de
Ljubomir Stojanovic, procedent d'un ou deux archetypes qui se constituerent vers 1460
et pour cela appelees comme "chroniques jeunes"6 • En bref, d'ores et deja ii faut
retenir: aucune de ces sources serbes n'indique pas un nomme 'Costadin /i.e.
Constantin/ Drag~' parmi Ies tombes â Rovine; circonstance desagreable -certes pour la theorie pro-1395„.
D'ailleurs, on dirait que cette theorie commen~ait avec le savant viennois
Franz Miklosich - en tout cas c'est lui, en 1858, qui publiait quelques notices
slavonnes provenant de Chilandar, le celebre couvent athonite des dynastes serbes
(Nemanja). Succinctes et -ă une exception- en indiquant seulement le mois et le jour,
commemoratives ensuite, car ces notices font mention chaque fois de la mort d'un
fondateur chilandarite (en fait: bienfaiteur I bienfaitrice) - Ies listes necrologiques ont
la date completee par Miklosich: avec l'annee, selon d'autres sources connues d'une
maniere certes, ou du moins avec le siecle; en tout cas, le savant marquait correctement
entre parentheses son amendement chronologique 7 . Nous interesse de pres la notice No
214, la voici:
"CCXIV ( 1395).17 Mai
Constantinus Drag~ moritur
/trad.du slav. I Le mois du mai, le jour 17 est mort Costandin Draga~
E Vukii typico Chilandarensi"8
j P. J. Safatik, Pam6tky dtevniho plsemnictvi JihoslovanOv, Prague, 1851, p. 74 (Il-e ~d. : 1873).
'' Lj. Stojanovi~. Stari srpski hrisovul/, akll, blografl}e, /etopisi. lipici, pomenici, zapiski; dr., „Spomenik",
111, Belgrade, 1890, p. 93-157; idem, Stare srpskl rodoslovi i /etopisl, Belgrade-Srem Karl., 1927, p. XLI et
suiv. (Cf. infra, n. 33).
7
Fr. Miklosich, Monumenta serb/ca spectanlia Histor/am Serbiae, Bosnae, Ragusll, Viennae, 1858, p. 71,
84, 115, 177, 231, 246, 266, 549.
8
Ibidem, p. 227.
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C'est ainsi qu'une banale operation editoriale va ouvrir une page controversee
d1111s l' historiographie europeenne! Certes, neanmoins, nous ignorons Ies raisonnements
d11 Fr. Miklosich (celui-ci ne reviendra jamais sur le cas mentionne et d'autant plus ii
11 ' 11
pas justifie cette insertion de l'annee "1395" dans la notice
1 l1l lnndarite) . .. Autrement, une notice reconstituee en substance temporelle - mais qui
d 1111.mtit d' autres sources serbes ci-dessus mentionnees.
Mais de premier abord cette inadvertance fut aussitllt signalee par certains
11v11 nts et parmi eux, un Djuro Danicic 9 et un Sime Ljubic 10 (a l'instar de Constantin
111 ek, qui a constamment ignore la notice No 214 de Miklosich et qui plus est, n'a
j 111 11is
utilise la formule onomastique largement repandue ensuite dans
l' hl toriographie, celle de 'Constantin Drag~ ' ) 11 . En effet, un homme (ou deux, ou
11111 ) ne peut pas mourir une fois le JO octobre et une prochaine fois, le '17 mai' (ou
vi · versa); en admettant l'une des dates liees a la mort de Constantin (Dragall) l'1 n11re indubitablement doit etre erronee et en consequence ne s'attache aucunement a
111 hntai lle de Rovine.
Ce dilemme presque insurmontable est pourtant resolu a l'epoque par le
Nuvu 11t roumain, Bogdan P. Hasdeu (demarche malheuresement restee longtemps â
l'11111bre) . Fait curieux, dans son livre Histoire critique des Roumains fait absolument
d lhut le term . top. Rovine et meme la bataille (non datee!) est regardee surtout â
11 1v ·rs Ies propos de Luccari, d'ou sa localisation "pres de Craiova" 12 . En 1877,
1111111.lfois, le savant semblait choisir -decidement mais â contre poil face au stade
lil111uriographique de l'epoque, comme nous le verrons. Non seulement Ies dires dignes
d r i d ' Orbini et Luccari, ou celles des annales serbes d'ou parvient l'annee de la
liutnllle: " 6903/1395" (sic !, correctement : 1394-95) 13 - sont encourageantes, croyait
1111 de u, qui continuait: ii y a pourtant une source plus precise (sinon unique) et qui
11011 montre la verite historique, notamment que â cote de Marco tomberent aussi â
ltov ine Constantin et Drag~: "Grâce â eux, nous pouvons clarifier non seulement le
111011', mais aussi le jour meme ou se passait cette superbe victoire" (de Mircea ) v 11 . I . Or la source invoquee par !'erudite roumain n' est pas l'autre que la notice No.
' 111 de Fr. Miklosich, reproduite d'ailleurs en original, avec une traduction (notons en
p11 , unt, que Hasdeu considerait qu'il lui est permis d'emender la source chilandarite
1 11 u ci-dessus, en introduisant un "i" (slav= conj. et) entre Ies deux noms, pour aboutir
11l11NI aux dires des annales serbes; mais l'on a vu deja que les dernieres font la dite
111 n1ion seulement par les variantes a date complete, respectivement le 10 octobre
I l\J4 „ .). En bref, Hasdeu concluait: "Par consequence, l'illustre victoire de Rovine,
d1111 t !'eclat se repand sur Craiova avait eu lieu le 17 mai 1395" 14 . Conclusion - sans

l I l(Jdnik iz knlievnih starina srpskih, 1-Ill, Belgrade, 1863-64 (reprints: Graz-Austria, 1962) - resp. I, p.
VIII Gl suiv „ 298-99 (Drag~), 472 (Konstantin); III, p. 51 (Rovine).
'" l ' f Jpis jugos/ovenskih novca, Zagreb, 1875, p. 157, 188 (n. 2: Rovine • I OX 1394, Ljubic citait un livre
1lt M1ukov, Ist. srpsk. narod„„.118581, p. 91, pour moi encore inaccessible).
" 1· JircCek, Geschichte der Bulgaren, Prague, 1876, p. 353-354 (Rovine, 10 X 1394; idem, Geschichte der
\ 1/1vn, 11-1, Gotha, 191), p. 130-131.
11
li P. Hasdeu, Istoria critică a românilor I Histoire crilique des Roumains I (1875) - ed. Or. Brâncuş,
llu ~ urcş li , 1984, p. 218, 273.
1
' 1loR
deu invoquait une source serbe, publice auparavant par A. Vukomanovic, „Glasnik", XI/ 1859, p. 149.
"< 'I' „Columna lui Traian"VllUI 877, p. 666-69 (et brochure, Bucureşti , 1878).
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faute - forgee aussi a Ia hâte et depourvue des lors d'une analyse serieuse des sources
(curieusement, cet insatiable en matiere d'informations qui ait ete Hasdeu - ii a ignore
en fait l'edition-1873 de Jagic, que nous la citerons ci bas); plus encore, une conclusion
entierement passagere dans son oeuvre si gigantesque 1', et juste cette demarche quasisolitaire explique, peut-Stre, un laps de temps, l'anonymat de la datation Rovine, le "l 7
mai 1395" dans l'historiographie 1 •
II va de soi, d'autre part, qu'on observe â l'epoque un veritable essor dans la
recherche scientifique du Sud-est europeen - et c'est grâce specialement aux travaux de
Constantin Jirefek que s'impose la datation 10 octobre 1394 (supra, n. l l), ensuite
confinnee par la decouverte de Ioan Bogdan 17 . D'ailleurs, la nouvelle source mise en
valeur par le savant philologue et historien roumain foumit aussitot l'occasion
d'entamer une discussion serieuse panni Ies historiens, et juste le meme Jirefek fut
celui qui acceptait Ies interpretations de Bogdan (quelquefois, bien sur, non pas sans
correctifs); en tot cas, le savant viennois maintient la datation 10 octobre 1394 en
introduisant comme argument une source nouvelle (seulement mentionnee, comme
nous l'avons precise, par Grigorovitch - supra, n. 15): ii s'agit d'un acte de donation
imperiale en faveur du monastere St. Jean en Petra de Constantinople, d'octobre 1395
(v. infra, n. 57); la munificence imperiale, concluait Jire~ek, arrivait exactement a une
annee distance depuis la mort de kyr Constantin sur le camp de bataille de Rovine 18 opinion a laquelle consentit ensuite Stojan Novakovic 19 •
Mais dans ces discussions (qui s'averaient deja si fertiles) s'inscrivit de
nouveau un savant roumain - cette fois-ci ii s'agit du byzantinologue Constantin
Litzica, pere d'une theorie sur une guerre a deux combats successifs (tentative evidente
d'entasser Ies deux datations - 1394/1395), et celui qui pour ainsi dire a le merite
indiscutable de rappeler aux historiens que B. P. Hasdeu proposait jadis une datation
'exacte' sur la bataille de Rovine. Comme point d'appui, Litzica invoquait aussi la
donation imperiale d'octobre 1395, mais â l'instar de Jirefek, notre savant decelait dans
la source constantinopolitaine un contenu tout a fait differant comme signification
chronologique. "Mais la partie finale de l'acte -soulignait Litzica - nous mene vers une
autre conclusion, car voila ce qu'il dit: «Nous avuons encore que nous avons re~u »
Certes, Hasdeu n'eut jamBis l'occasion de r~xaminer son opinion (cn 1884, Ies Oltenescele rcpreneienl
comme tclle l'etudc de 1877); ni meme en 1878, dens Cuvente den Mtrdnl, ou ii publiait le Chronographe de
Michael Moxa/1620/: ii se content, seulement, de mcntionner le decouverte per Vessili Grigorovitch el
l'ouvrege de celui-la (.,eujourd'hui trts rare"). sans autre dttails. En realite, le petit-livre de V. Grigorovitch,
O Serbli v ejo otnoJenijah k aosednlm dertavam, Kazan, 1859, c'est un veritable - pour l'tpoque - „tiroir"
plein d'informations concemant Ies XIV-c et XV-e si~cles (Rovine, locelisation, date 1394; Constantin
Dc!janovic; lettres - Bajazct a Sigismond de Hongrie, le patrierche Antoine IV â Mircea l'Ancien - 1394 ele
„Sur ce Constantin - c!crit-il - ii y a unc mention dans Ies Protocoles patriarcelcs de Constantinople, mss. No
48, foi. 103. Elle se rc!~re a le commemoration c!tablie eu couvent du Podrome du ... /suit un pessegc cn
grec .. ./ 6904 (1396)" (sic!) - p. 75. Et celaevant Miklosich-MOller ... ).
"' Vraiment, fortuit ou non, aucun ceho chez-par ex. - A. D. Xenopol, Gr. Tocilescu - v. aussi Ioan Bogdan,
Ein Beitrag ... , ,,Arch. f. slav. Phil.", XIW1891, Extrait, Leipzig, 1891, p. 521 et suiv. / version roum. Dan~
Scrieri ale9e, ed. G. Mihlilli, Bucureşti, 1968, p. 266, sous (h) et n. 3.
17
Ci-dessus, n. 11.
11
Idem, dens „Arch. f. slaw. Phil.", XIV/1892, p. 268-269 (n. 38): „Konstantin war also schon vor diesem
Delum I Okt 1395 I gefallen und die Stiftung wurde vielleicht zum Jehrcsteug seines Todes errichtet"; v
aussi l'l!d. serbc, dans Zbornlk K. Jireteka. !, Cd. M. Dinic, Belgradc, 1959, p. 404-405.
1
• Cf. Srhl I Turci XIV i XVveka, Belgrade, 1893, p. 241, n. I (v eussi l'td. ellem., Semlin, 1897, p. 382).
15
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.. ./ et le passage s'ensuit, ainsi comme nous le reproduiront dans cette etude,
v.lnfra, n.58-59 /. Si nous supposons - continuait Litzica - que cet acte serait meme du
1I octobre 1395, i1 en resuite que 3 mois auparavant, c'est-â-dire le 31 juillet,
t 'onstantin etait mort mais qu'il vivait encore 6 mois auparavant, c'est-â-dire le 30
tvril; par consequent, la lutte dans laquelle Constantin est mort a eu lieu entre 30 avril
I I juillet 1395, et non pas le 10 octobre. Heureusement, nous pouvons preciser le
1uur meme de la bataille. M. Hasdeu a attire l'attention sur une notice publiee par
M klosich / .. ./, aujourd'hui nous ne pouvons pas douter que M. Hasdeu devinasse bien :
l 1 b tai1le de Rovine a eu lieu le 17 mai 1395". Et encore: "En guise de conclusion
p ur tout ce que j'ai dit jusqu'ici, on peut affirmer: / .. ./ l'autornne de 1394, Bajazet
11vahit la Valachie, peut-etre ii defait Mircea le 10 octobre, â Arges, le remplai;:ant en
lottl cas avec Vlad, mais ii est battu le 17 mai 1391 (sic; faute d'impr. pour I 395), â
ltov ine, et chasse au delă du Danube .. ." . Et finalement: "Ce sont Ies points de marque
( f I l'espace Vide d'entre eux doit etre rempli a des SUppositions, et je SUiS le premier
111 t â renoncer aux parties hypothetiques exposees ci-dessus, puisque de nouvelles
uurces viendront mieux eclairer Ies points restes en obscurite" 20 •
Illusion - helas! - de la verite,on peut dire en fin de compte (en nous rappelant
l Nicolas Jorga, v.ci-bas); une crasse injustice, aussi, vu que ni le nom de C. Litzica
11 1 t aucunement invoque dans la litterature internationale dediee au probleme de
ltovine! En revanche, ce dernier a tour a tour ete contredit - et cela dans la meme revue
li xtorique bucarestoise, comme une sorte de replique.
Vraiment, N. Jorga d'abord, qui des annees 1899-1900 se prononi;:ait
d cideqtent pour la datation - 1394 (infra, o. 82) et ensuite, face aux considerations de
I 111.lca ne devit es guere sensible, au contraire: la notice de Chilandar n'est pas de la
11 1 me qualite probante par rapport aux annales serbes qui indiquent la date complete l d'ailleurs, accentuait Jorga, " la notice ne fait pas partie du typicon qui se fait
li 11prime et ou la date '1395' est ajoutee par Miklosich"; quant â la donation imperiale
ii ' 1ctobre 1395, l'acte fait mention de messes qui suivront â faire - "mais ii n'en resuite
pn que nous avons quand meme de termes calcules immediatement de la mort " (de
1 '0 11 tantin); en plus, du reste," c'est meme la date exacte du combat que Ies parents du
ii llmt Constantin pourraient la ignorer des 1395. II est en fait impossible confondre Ies
11mbats de Mircea â Rovine et Arges" etc.21 . Certes, ii y a des observations pertinentes
I judicieuses! - qui echapperent, malheureusement, â l'attention des historiens .. .
Un scenario different est imagine par Dimitrie Onciul - evidemment,
111111 fois, capte par Ies theories Hasdeu-Litzica mais domine pas d'elles. Avec sa
pt udence connue, le savant medieviste supposait trois possibles combats successifs lors
ii l' invasion de Bajazet en Valachie: "une victoire de Mircea a Rovine (10 octobre
1194), ou tombait Marco Craljevitc, ensuite une defaite aArges, apres laquelle on voit
rcea se retirer en Transylvanie; en fin, une victoire de Mircea en collaboration avec
I ~ Hongrois du roi Sigismond, le 17 mai 1395, lorsque perirent Constantin et

" !'. Li tzica, „Convorbiri Literare" ICU, 35/1901 , 4, p. 377-78, 382-83 . Juste la partie finale de l'etude
1 1J111cc par Litzica est - chose etrange! - completement ignoree dans l'historiographie pro - 1395. „
11
N. Iorga, „Convorbiri Literare" ICU , 35/1901 , 5., p. 473-476 (reprint, dans Studii asupra evului mediu
11 1111 11csc/ Etudes sur le Moyen Âge roumain/, ed. Ş. Papacostea, Bucureşti, 1984, p. 141-143).
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Draga§'' 22 •
Mais, sans doute, nous savons qu'au debut du 20-Cme si~le Ies connaissances
devenaient solides au fur et â mesure Ies diligences de la recherche scientifique
europeenne s'approchaient, proprement dit, des protagonistes, en fouillant aux archives
- en premier lieu dans Ies archives venitiennes; c'est-â-dire lâ ou se croisaient
l'interets, si divergents, des participants aux evenements (voire au soi-disant 'probleme
oriental'), dans cette Europe terriblement menacee par Bajazet23 . D'ailleurs, une
acquisition historiographique notable c'est l'ouvrage d'un autre medieviste roumain,
Ilie Minea, dont l'opinion en quelque sorte semblable â celle de Litzica, prendrait aussi
en consideration une campagne sultanale en Valachie (1394), suivie d'une autre en
I395 (l'ete - l'autornne) - Ia seule "serieuse" et â des consequences fatales pour
Constantin (on invoquait toujours !'acte d'octobre I395: "la serie des obits peut aussi
s'harmoniser avec cette date", etc.) 24 .
Enfin, nous connaissons - â propos de !'acquis historiographique au troisieme
decennie - une etape inegale pour notre sujet : d'abord, une impressionnante
contribution de Max Silberschmidt - en fait, un approfondissement du soi-disant
'probleme oriental' mentionne; du reste, pour l'historien allemand le moment-Rovine
n'est qu'un episode quelconque25 • Ensuite, â coup sQr vient peut-etre la plus discutable
(stricto sensu) demarche due cette fois au savant serbe Djurdje Sp. Radojific. En effet,
le pretendu exploit scientifique de celui-ci n'est l'autre - helas! - que, presque mot a
mot et par une etrange manque d'information (?) l'opinion forgee en 1901 par C.
Litzica. Selon Radojific, Ia bataille de Rovine (du "17 mai 1395") coîncidait â l'entree
du roi Sigismond de Hongrie au sud de Carpathes, chose totalement erronee (v. infra, n.
91-lOI) ; et comme jadis Litzica, le future academicien serbe va invoquer aussi l'acte
de donation imperiale d'octobre 1395 - avec Ies memes comptes fallacieux ... De toute
maniere, cette 'contribution' de Dj. Radojific (malheureusement la seule connue et
exploitee dans la litterature europeenne de specialite puisque a ete redigee et publiee en
frani;:ais; et cela grâce â une revue roumaine de grand prestige !) n'a aucunement Ie
merite de la nouveaute scientifique26 .
Toutefois ii va sans dire que Ia nouvelle datation (l'on pourrait maintenant Ia
denommer fort bien Hasdeu-Litzica-Radoji6c) provoquait aussitOt quelques

22
D. Onciul, „Convorbiri Literare'", 37/1903, I, p. 215 (n. 228). Plus tard, le savant ne parlera guerc d'un
«Constantin Dragach)> • v. Mircea cel Bătrân, (1918), dans Scrieri lstorlce/Ecrils historiquesl, 11, c!d.
Aurelian Sacerdoţi:anu, Bucureşti, 1968, p. 127, 250-52 (n. 18-19).
23
Max Silberschmidt, Das orientalische Problem zur Zeii der Entstehung des tilrkischen Reiches nach

venezianishen Quellen. Ein Beltrag zur Geschichte der Beziehungen Venedlgs zu Sultan Bajezid /„ zu
Byzanz. Ungarn undGenua undzum Relche von Klptschak, 1381-1400, Leipzig-Berlin, 1923, p. 97-98 (selon
Huber). Cf. surtout: Franz Babingcr, Beglnn der Ttlrkensteuer in den DonauftJrstentfJmern (I 394 bzw. I 455).
Mit einem Anhang: Die osmanische Unterwerfung Ostbulgaricns (1393). „Sudost Forschungen"/SOF/,
Vlll/1943, 1-2, BrUnn-MUnchen-Wien, p. 1-35. I L' ex-professeur a l'Universitc! de Jassy s'est â plein

familiarist avec l'historiographie roumaine/.
24
Cf. Principatele Române şi polii/ca orientală a fmpăratulul Sigismund - Note Istorice, Bucureşti, 1919, p.
64-65, 69-70 (n. 1).

" Ci-dessus, n. 23.
20
Dj. Sp. Radojifit, IA chronologie de la bataille de Rovine, „Revue historique du Sud-est Europeen"/
RHSEE/, V, Bucarest, 1928, p. 136 et suiv.; cf. P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrdn I Mircea l'Ancien/,
Bucureşti, 1944, p. 242 (n. 21).
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ments d'opinion, bien sfu par le biais du dernier, le seul cite 27 , tandis que parmi
Loriens roumains le veritable echo viendra plus tard et enveli quand meme en
11111111 hronisme, vu qu'on requerait (en faisant de !'eclat), tout simplement, la priorite
d 111 deu-Litzica. Qui plus est, la datation '17 mai 1395' aurait ete indeniable,
111l11ucment "vraie'', "correcte", "resolue", "reelle" etc. 28 . Drl>le attraction pour cette
11 lr nte theorie en matiere d'une datation historique! Les choses, pourtant, semblent
l ment plus cruelles, car Ies constats nous devoilent un aspect rudement saillant,
1 li ul cas moins attractif: une regrettable legerete dans l'analyse des sources. Quant a
111111 , li reste aisement une seule solution: d'entrer au-dedans, c'est-a-dire dans le vif du
HI I Appelons, donc, aux dires des sources.
2. 'Le typicon de Roman' (1331 /1382) - une source sans liaison avec

INE.
Grâce au savant croate Vatroslav Jagic, nous connaissons aujourd'hui d'ou a
r. Miklosich la notice No 214: ii s' agit d 'un manuscrit slavon provenant du
h li rndar et garde ensuite, sous le No 49, dans la Bibliotheque Royale de Berlin29 . Le
1 1111 crit (un parchemin in 8 a 275 feuilles - !'incipit manquant - chaque page a 18
li 11 ecrites) c'est un typicon, comme precisait Jagic, et pourquoi? Tout simplement,
1ue le manuscrit chilandarite contenait des regles (indications obligatoires) en
11
ervices religieux (obits, etc.), ordonnes par mois et jours selon le calendrier
I• 11111in observe au Mont Athos; d'ailleurs, comme notait Jagic, le texte conserve
1 1111 11 119ait avec le 2-eme jour du mois septembre. Mais des notices ulterieures
j1111l rent au bas des pages et correspondant aux dates du calendrier: ce sont des
1111111 qu i consignent le deces de plusieurs personnalites serbes (saints, ou bienfaiteurs
hi nf'd trices) au Monastere de Chilandar; c'est ainsi qu'on ecrit entierement â de
1111 I

I' 11 111 Ies premiers qui souscrirent a la „nouvelle" restitution chronologique - Denis Zakythinos, le
1•11/111 groc de Moree. Histoire politique, I, Paris, 1932, p. 153 (n . 3); v. aussi l'ed. revue et augmentee par
11 •1• ~ Mu ltczou -D. Zakythinos, Variorum Reprints, Londres, 1975. Cf. O. Ostrogorsky, op. cit., (ci-dessus,
11 Il lt~ rn nd J. Loenertz, O. P., Pour l'histoire du Peloponnese au X!Ve siecle, I 382-14041 „Etud. Byz.", I
I 1 li, 1t1111s Byzantina et Franco-Graeca. Articles parus de 1935 a 1966 reedites avec la collaboration de
" t 1 hrci ner, Rome, 1970, p. 227 et suiv., spec. p. 243, 254 etc. etc.
I t ccscu, Bătălia de la Rov/ne (17 mai I 395), Bucureşti, 1986, p. 34 (n. 21); v. surtout - apropos des
d111IY d'u ne seance speciale organisee, le 27 janvier 1986, a Bucarest et ou se decidait l'adoption (forcee!)
I 11 1n1ion „17 mai 1395" pour la bataille de Rovine - Ies „adnotations" de S. Iosipescu, „Anuarul
1 1t111!1lt1 de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol» Jassy" I AllAI/, XXIII/ 1986, 2, p. 707 (note
I' lll11h1nlrc) el suiv.; cf. Istoria militară a poporului român, II, Bucureşti, 1986, (chap. IV, auteur N.
I 1 h111 lh1cscu, p. 151 et suiv. - Rovine, I O oct. 1394, mais a l'insertion abusive d'une note (par. Al. V.
1111• ') I" p. 167: on invoquait Tipiconul lui Romanov (sic!), Ies dires de Hasdeu-Litzica-Radojicic etc, donc:
111 , „Ic 17 mai 1395" etc.). Le corollaire, semble-t-il, c'est le volume collectif paru en 1987 : Marele
11 J/(J/ vod, coord. I. Pătroiu, Ed. de l'Academie Roumaine, Bucureşti, 1987 - notamment Ies etudes de:
I thlnţ n (p. 229), Al. Diţă (p. 256 et suiv.), D. Zamfirescu (p. 291), M. Maxim (p. 378), V. Veliman (p.
'') • tous en utilisant la formule (aussi imposee) Mircea cel Mare I Mircea le Grand /et, entendu, la
I/ mol 1395" ... Les echos debordentjusqu'â nosjours, par Ies livres I pamphlets parus en 1995 (auteur:
Ilitii. preface et editeur: D. Zamfirescu).
111 I , Tlp ik Romanov. Rukopis nekoc hilandarski, sada ber/inski I le Tlpicon de Roman. le manuscril
/,11Y â Chilandar, maintenant a Berlin I, „Starine na svjet izdaje Jugoslovenska Akademije znanosti i
1111 1111~!1" 1 V, Zagreb, 1873, p. 3-7. Dans l'historiographie roumaine (v. n. 28), ce titre est fautivement
1 11111 1 p. „tipicul lui Romanov"I; on oublie de la desinence du nom pers. Roman Ii. e. Romain/ - ov chez
111!1 11 vcs; j'exprime et maintenant ma gratitude MM. Ies professeurs Dorin Gămulescu et Mile Torn ic
11 1'11i1111ble concours a la traduction du texte en serbo-croate de V. Jagic.
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lettres dorees (seule exception dans !'original slavon) de la mort du tsar Stephan IV
Douchan. Fait explicable, soulignait aussi Jagic, puisque le typicon servant au
commemorations des defunts a ete redige juste au commencement du regne de
Douchan, ainsi en resuite si clairement de Ia notice ultime du manuscrit: on
mentionnait l'an 6839 /1331, l'indiction 14, aussi l'higoumene Gervaise de Chilandar
qui ordonnait la redaction, enfin le moine copiste Roman (d'oil meme la denomination
connue du manuscrit athonite)3°.
D'autre notices, ajoutees, se trouvent dans ce manuscrit - â savoir: l'une sur la
f. 270 se referant a Vouk Brankovitch - une messe devait se faire chaque semaine, le
!undi, de son vivant et apres sa morf 1 (donc une notice introduite avant 1398, lorsqu'on
admet habituellement la disparition de l'infortune et maudit beau-fils du prince
Lazare); l'autre, plus large, â la f. 271, c'est un zapis nous dit Jagic, contenant des
textes et de listes necrologiques avec Ies fondateurs I donateurs (saints serbes) a
Chilandar (ces listes furent utilisees en 1858 par Fr. Miklosich). Mais qu'est-ce que y
observait de pres le meme Jagic, â propos de cette insertion tardive â la f. 271 du
manuscrit? Rien que de choses essentielles, malheureusement ignorees depuis plus
d'un siecle dans la dispute sur le probleme historique â l'egard de Rovine.
Premierement, que l'ecriture n'etait pas unitaire - malgre la constatation
indubitable q'une seule main ecrivit sur Ies tT. 270 - 271, mais des distinction
paleographiques s'imposent necessairement en analysent le zapis. II s'agit, en fait, d'un
acte solennel - "une renovation solennelle en souvenir des fondateurs serbes de
Chilandar" - redige a l'occasion d'une convocation speciale du concile monacale
athonite, â Chilandar, en " 6861/1353" (sic !; ii fallait, correctement: 1352 - pour
precision v. infra), la date etant mentionnee â sa place, en achevant proprement - dit
!'acte solennel. Ainsi donc, deuxiemement, ii va de soi que Ies lignes (i. e. notices) qui
suivent dans le zapis apres cette date inscrite representent des additions (ii parait
qu'apres "1353" selon Jagic) - meme si "Ies premieres trois Iignes appartiennent
probablement toujours â la main qui ecrivit aussi le reste du document, bien qu'ils
peuvent appartenir â u.ne epoque ulterieure" 32. (II y a de bonnes raisons pour ces
soulignements: la notice No 214 se trouve juste en tete du cet additif.... ).
La science doit remercier en tout cas V. Jagic pour de tels eclaircissements, un
peu lacunaires ou hesitants, parfois errones - la restitution "1353" (voire 1352), par
exemple, qui forcement le menait vers un contexte historique inadequat, plein de
suppositions et de contraintes interpretatives â propos des personnages y mentionnes.
En revanche, plus tard, le meme Lj. Stojanovic, lui, retablit la date exacte de la
source cbilandarite - l'annees 689111382; de plus, ii se servit â cette occasion de la
technique d'edition observee pour Ies nombreux zapiski qu'il publiait, en numerotant
chaque texte unite - donc le zapis se trouve sous Ies Nos 5000 - 5013 -, toutefois en
gardant (indtlment) le titre deroutant de Typicon de Roman 33 • En effet, ce title devait
etre remplace, vu que !'acte solennel de 1382 a ete patronne, en fait, par un autre
111

V. Jegi~, I, c„ p. 4.
Ibidem. Cf Fr. Miklosich, op. cit„ p. 231 (v. infra, n. 33).
V. Jegi~. op. cil, p. S.
11
Cf. Lj. Stojenovi~. Swri srpski zapis/ I nalpisi I Notes et in.scripllons serbe.s ancienne.s I, 111, Belgrede, 1905
(reprint: Belgrade, 1984), p. 67-70: „Romanov tipik 1382 g(odine)"/Le typicon de Roman de l'ente 1382/;
livre (et rc!vision chronologique) absolument inconnues eux protegonistes des l'entes 1986-1987 „.
.11
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I' 1 oimage - l'higoumene de Chilandar, Sissoe (v. ci bas); d'autant plus fautif se
111u11tre maintenant le title utilise pour la source chilandarite au sein de l'historiographie
111111 ine recente: 'tipiconul lui Romanov' (le typicon de Romanov), sans tenir compte
11 I 1 desinence du nom pers. Roman, - ov chez Ies Slaves du Sud (v. supra, n. 28) ... De
111111 maniere„ d'ailleurs, l'edition Stojanovic - 1905 restait absolument inaperyue chez
111n1 (et cela jusqu'a natre commurucation de 23.03.1988) et voilâ pourquoi nous y
1 p1 duisons la substance de l'acte solennel de 1382 et de son additif, des passages
1tl quale ou en resumant (Ies restitutions chronologiques en parentheses selon Fr.
Mlklo ich, 1858). Donc, (en. trad.):
5000. Preambule: "des nombreux et grand dons / .. .I ils se sont soignes de ce
1 1 ot illumine patron/ .. .!, que donc selon leur nom nous y montrons le jour de leur
11111 t''.
34
5001. Juillet 21, est morte la monaque Anastasie .
5002. Octobre I ok (tobra) I 29, est morte le roi Etienne Ouroch (1321)
5003. Novembre 7, est morte la monaque Eugenie (XIV - e s.)
35
5004. Novembre 13, est mort le roi Etienne Ouroch III (1336)
36
5005. Decembre 3, est mort le ts1if Etienne Ouroch I1 (1371)
5006. De~embre 20, est mort le tsar Etienne (1355)37
5007. Mars 12, l'an, 1316, est mort le roi Etienne, le moine Teoctiste38
5008. Decision du concile monacal reuni a Chilandar: y sont nominalises
11111 urs participants - en tete avec "moi, alors I togda I higoumene, hieromoine
I o " - au total 25 (metropolites, "starets'', ex-higoumenes I voire prohigoumenes I
1111omes, proeconomes, popes, confesseurs et d'autres); decision en vue d'observer
t I 1111r usement,
desormais,
Ies
procedures
accoutumees
concemant
Ies
1 111m6morations des fondateurs I bienfaiteurs de Chilandar: "ces ci-dessus inscrits <i.
Nos 5001 - 5007> princes regnants et fondateurs de notre couvent / .. .!. Cette regie I
11 1 J 1vT I pour la commemoration des saints fondateurs a ete ecrite par l'ordre de tous
I • I ·eres, en l'annee 6891 I 1382 /,au mois du novembre 13, l'indiction 6".
5009. "Le mois du mai, le jour 17 est mort Constantin DragM" (1395) 39
5010. "Le mois dujuin, le jour 15 est mort l'honorable cneze Lazare" (1389)
5011. "Le mois d'octobre I ohtobr'îa I le jour 6 est mort Vlk Brankovitch"
1I 111K)40 •
5012. Novembre 11, est morte la monaque Ephrosine (1405) 41 •
5013. Janvier 18, est mort mgr. le despote Maxim (1516)42
t

111..tosich omet cette notice ; ii s'agit-lâ d'Anne-Anastasie, epouse d'Etienne I Nemanja, trepassee au
siecle -Dj . Daniei6, op. cit„ I, (1863), p. 10.
p. 115: 3 novembre.
//111 t 111, p. 177: 1367; cf. G. Ostrogorsky, Hisloire ( 1969), p. 565.
I t Mlklosich, op. cit., p. 155: 1356 (probable, faute d'impression).
I ' •I Ic frere (detrone, mort â Belgrade) de celui mentionne sous le No 5002 - Milutin, v. Leonida
'' 111nmtis, Lafondation de l'Empire serbe. Le kralj Milutin, Thessalonique, 1978, p. 66.
11111 n, n. 7-8.
V I~ (Vouc) Brancovic, sans titre! Le malheureux gendre de Lazare etait de son vivance un maudit: accuse
ii• I 1 h 1
c, en abandonnant l'armee serbe a Cosovo - ii meurt, probablement empoissonne par Ies Turcs, cf.
I 11,111111 Mjatovic, Despot Djuradj Brankovic gospodar Srbima, Podunavlju i Zetskom Prlmorje, I, Bel grade,
I I, I' 20 (n. 5). V. ci-bas, n. 42.
llllu t, veuve de Lazare.
0

111111 ucement du Xllle
I 1 Mlklosich, op. cil„
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Cette source athonite nous indique d'abord le nom du superieur de Chilandar
au temps duquel avait etc convoque le concile monacal (togda 'alors') - l'higoumene
Sissoe, qui devait sans doute presider. Nous supposons, par consequence, que celui-ci
etait â l'epoque le teneur du manuscrit (ţ. a. d. du reel Typicon de Roman) et qu'il fut
aussi celui qui introduisit sur la f. 271b la decision du concile, voire l'acte soleMel - la
regie (oustavl) de l'annee 1382. Donc, ce Sissoe est la main qui cerit aussi la notice de
la f. 270a â propos de Vouk Brancovitch (â retenir que cette derniere soMe comme si
elle appartenait au contexte No. 5008: "Nous avons decis de commemorer Vouk, le
Iundi. .. " etc., cf. Jagic, 4; Stojanovic, 70). Ainsi en resuite, clairement, que cene
insertion dans le manuscrit plus ancien (1331) se situe apres le 13 novembre 1382 et
avant la mort de Vouk (en 1398; on adrnet aussi Ies annees 1397, 1395-1396). La clef
c'est donc l'additif de l'acte solennel, en commenţant avec la notice No 5009. Quand
furent ajoutees Ies trois premieres lignes (cf. ci - dessus, Jagic)?
Les reponses doivent tenir compte de la nature speciale de l'acte solennel et de
son additif: la source dont nous nous occupons n'est aucunement un obituaire
(pomelnik; synodikon), mais un acte norrnatif impose en 1382 au sein de Chilandar, en
vue des commemorations et donc ă l'allure d'une typicon selon le calendrier orthodoxe
byzantin. En effet, ă l'exception de la notice No 5001 (v. n. 34), Ies notices (mentions)
Nos 5002 - 5007 sont ordonnees vraiment en concordance avec l'annee ecclesiastique
byzantin, pas donc en ordre historique; ce fut le critere normal de la premiere liste
necrologique, de l'annee 1382, presentee comme un "paquet".
Mais l'additifi' M8me si aujourd'hui est impossible une expertise
paleographique proprement - dite, on peut aisement demontrer que cet additif se
constitua pas a pas, en etapes, donc en ordre historique: Nous ignorons d'emblee Ies
deux demieres notices (Nos 5012, 5013), tardives et sOrement ecrites (ajoutees) par de
mains differentes - mais Ies trois premieres? Correspondent-elles aux "trois premieres
lignes" et appartieMent a la main qui ecrivit le zapis, comme supposait (dubitatif)
Jagic? Dans ce cas est difficile d'expliquer Ies variations orthographiques du meme
scribe, par exemple: "Vuk" (f. 270a) - "Vlk" (No 5011 ); "ok (tobra)" (No 5002) "ohtobrîa" (No 5011). Passons au dela deces details.
Car si ces trois premieres lignes de l'additif correspondent aux notices Nos
5009 - 50 I O, alors, juste leur place dans la source chilandarite se constitue en preuve
capitale que un "Constantin Draga~ " etait deja mort au moment de l'insertion de la
notice relative au cneze Lazare (on peut pas s'imaginer que Ies caloyers attenderent-ils
l'annee "1395" pour commemorer selon le typicon l'heros de Kosovo). Coîncidence:
l'ordre historique et consecution menologique du calendrier ecclesiastique caracterisent
Ies notices Nos 5009 - 5010. En revanche, si nous admettons que ces lignes du
manuscrit equivalent aux notices Nos 5009 - 5010, qui furent ensemble inserees
comme additif au l'acte solennel de 1382 (donc apres la mort de Vouk, 1398!),
evidemment par la meme main, ii est absolument etrange que le typicon ne soit pas
respecte: selon le calendrier, le mois d'octobre precede le mois du mai et par

u Jagit omet la noticc - v. ccpcndant Fr. Miklosich, op. cil., p. 549. Sur cc Maxime O'cx dcspotc Georges
Brancovit, devcnu caloycr ct cnsuite m~tropolite de Bclgrade) - v. N. Iorga, Istoria bisericii romdneşli şi a
vie/ii religioase a Romdnilor I L'histoire de l'Eglise roumaine el de la vie religieuse des Roumains I, li,
Bucureşti, 1928/29, p. 126-128. (C'est M. Andrei Pippidi qui nous fit atention sur cc sujct).
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11 111 quence l'ordre des notices dans l'additif serait Nos 5011 - 5009- 5010.
En dehors de telles considerations speculatives, d'autres preuves solides nous
I' 1111ettent d'affumer qu'un "Constantin Dragaă" mourOt tout proche de l'annee 1382,
1 ii ne cette source chilandarite n'est aucunement l'une pour la datation de Rovine en
I l'I ". La seconde liste necrologique - l'additif - nous montre jusqu'â l'evidence que
I bi nfaiteurs I fondateurs de Chilandar mourirent exactement dans l'ordre historique
111 I que par l'additif, c'est - ă - dire en 1389, 1398 (soit 1395-1398), 1405 et 1516!
I' 111rquoi, donc, une exception de cette ligne chronologique normale pour le mort du
'' >5"? Reponse: ii s'agit non seulement d'une annee fautivement presumee par
'I klo ich (1858), mais aussi d'une interessante substitution de personnages
III 1orlques, involontaire. Comme ii arrive souvent dans l'bistoire, une confusion de
1111111 mene ă une substitution de personnes. Qui, donc, est mort reellement le 17 mai
I IH „. Reponse plausible: le despote Ioan Draga§, frere aîne de Constantin Dejanovic.
43
II s'agit, en effet, de la familie du sebastocrator Dejan (ou Dean) - maître en
1 doine de NE, a Stroumitsa et ă VelboU.Zd, dont Ies fils (Ioan Draga§ ou
44
111pl ment DragM, Constantin et Dimitrije) heriterent leur pere , un temps avec la
45
1 r -veuve, Jevdokia, probablement une soeur du tsar Douchan • On voit, d'ailleurs,
111
raga§ avait une position preeminente, es tant que premier ne; une donation au
11111 v nt athonite St. Panteleimon (Roussikon), en 1377, fait mention sans equivoque:
~ 1 I l'honorable et touteaimante du Christ, princesse et tsarine Jevdokia, et avec mes
I 111lmes et imperiales fils, le despote Draga§ et Constadin"- quoique dans subscriptio
osse seulement la signature precise du "bien croyant despote Ioan Draga~" 46 . Une
donation, du 1-er juin 1377, pour l'eglise de Lesnovo nous prevoit Ies rangs (titles
des freres Dejanovic: "Moi, despote Ioan Draga§ et mon frere, Costadin" 47 1111 I le omission sur ce-dernier, car env. i378, la donation pour le m8me Roussikon
111 •I ait dans subscriptio: "Les biencroyants despote DragM et seigneur I gospodinT I
48
1 1 din" • On discute, nonobstant, en contradictoire, si Constantin Deianovic portait
4
1111 non le titre de despote (Ies opinfons avisees rejettent cette possibilite) •
I I,. Chalcocondyle I Chalcocandyle: ed. E. Dark6, l, 1922, p. 34, 45, 75 I mais l'athenien - transfuge se
111111pnlt en confondant Dejan avec i:arko, le gouverneur du tsar Doufan en Macedoine - v. aussi P.
1111 ln r, BZ, 60 / 1967, 71 (n. 6).
' I Novakovic, „Glasnik-SKA", 78/1908, s. II, 47, Belgrade, 1908, p. 237-240 (infra: Vizantijski cinovi I
.m ,1 byzantinsl); V. Laurent, „Revue des Etudes Byzantines", Paris, V I 1947, p. 177-178 (Un acte grec);
111 trleevi~. „Starinar", 7-8 I 1956-1957, p. 114-115, 129-130 (res. fr.) (Jedna hlpoteza); B. Ferijaneic,
"I

I 111t1// 11 Vizantli I Juinoslovensklm zemljama I Die Despoten in Byzanz und den siids/avischen Liindern I,
li l11111dc, 1960, p. 154, 173-174. Voir aussi : G. Ostrogorsky, Serrska oh/as/ posle Du.fanove smrll, Bclgrade,
I ~. hup. li.; idem, ,,Zbornik Filozofskog fakulteta Univcrziteta u Beogradu", Vll, I I 1963, reprint:
,t/1111111 dela Georgija Ostrogorskog (urednik i . Stojkovic), kn. IV, Belgrade, 1970, p. 271 et suiv.
I'''' /W lin Konstantin Dragai).
'V11h Or. Aleska lvic, Rodos/ove tablice srpsklh dinastija i vlaste/e, Zagreb, 1919 („Vjesnik zem, Arkiv" za
11 I 11119), tabl. 2 (Theodore, fille de DCjan, mariee premierement avec Zarea); (Cependant, Jevdokia, elle111 111 , '11ppelait auparavant aussi Theodora ... d'ou peut-etre la con fus ion de Chalcocandyle).
' I Nov akovic, Zakonski spomenici srpskih driava srednjega veka,-Belgrade, 1912, p. 510-512 (No. 6).
11
l/11d1111, p. 452-453 (No. 50).
/l111l m, p. 512-515 (No. 7); v. Grigorovitch, op. cit., p. 72-75 (Additif 4: „env. !'an. 1380). Pour Dimitrije,
I hnl leme fils du DCjan, v. ci-dessous, n. 51.
I 1111 tontin - despote: Novakovic, Viz, cinovi, p. 240; Laurent, Un acte grec inedit du despote Constantin
11•1 1 11 (citle complet); contrairement: StriCevic, Jedna hipoteza, p. 130 (en succedant a son frtre, en 1378,
1 1111 tnntin „. ne porta jamais le titre de despote"); Ferjaneic, Despoli, p. 154, 173-176 (n. 97, 105);
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A la fin du huitieme decennie (env. 1380; Jire~ek, lui, admettait l'annee
1379)50 , le despote Ioan Draga§ s'eteint; une donation octroyee le 28 mai 1380 au
couvent de Chilandar est deja faite seulement par Constantin - mais la memoire du
fr~re defunt restait intacte: "egalement et moi, en Christ Le Dieu, le bien croyant
seigneur I gospodini I Costadin" (dispositio), et, finalement "Costadin, en Christ Le
Dieu, le bien croyant seigneur I gospodari I des Serbes, frere du despote loan" 51 . Nous
croyons, i;:a s'entend, qu'il y a une connexion entre la mort de Dragaă et cet acte pieux
- â savoir le choix du moment pour la donation de Constantin; car ce 28 mai 1380 peut
aussi signifier une commemoration du frere defunt, meme si !'acte proprement-dit ne
montre pas le cas echeant. D'autant plus on comprenait mieux comment un tel act
puisse, â Chilandar, provoquer de confusion quant-aux freres Dejanovic, et notanunent
sur Dragaă (imbroglio paradoxalement muni par Constantin lui - mi!me a l'egard de ce
couvent athonite, cf. ci-dessus, n. 51 ).
"Le mois du mai, le jour 17 est mort Ioan Draga§" - cela veut etre, donc, la
notice ajoutee au Typicon chilandarite, c'est -a dire en tete de l'additif a la regie I
oustavi I imposte en 1382. Alors, meme, ou peu apres, l'insertion se fit
malheureusement au prix d'une erreur involontaire - un lapsus de copiste; c'est ainsi
qu'on arrive a ce "Constantin Dragaă" invente, dont ii n'y aucune trace dans
I' onomastique medievale serbe, au moins dans Ies sources concemant a ce propos
l'histoire de Macedoine serbe (v. infra, n. 54).
Cette confusion entre Ies deux freres Dejanovic (si differents par leur propre
destin historique, mais reunis, l'un a l'autre, en tant que donateurs dans leur pays et
ailleurs) ne durera pas longtemps. Au XVe siecle lorsque se constituaient Ies branches
des chroniques jeunes - l'une, seulement, parlera du "Constantin et Dragaă " (supra, n.
5-6), et un Chalcocondyle possMait deja des eclaircissements 52 (limitatifs, puisqu'il
nommait Dejan comme "Zarko" v. supra, n. 43).
En tout cas, le nom pers. Draga§ (roum. Dragoş) ne s'avere point du tout un
nom de famille 53 , de sorte que, d'autre part, personne sous le nom de celui-la ne
tombait a Rovine - a cBte de Constantin, comme s'affirme dans la source serbe citee;
celle-ci influencee probablement d'une source byzantine I grecque par excellence /,
mais ou existait la syntagme onomastique a nom-double, donc sans disjonction:
Constantin Dragaă 54 • En effet, ii paraît que justement ces milieux grecs eurent pris
Ostrogorsky, Gospodin ... , p. 273, 277. Celle difft!rence netle entre Ies deux freres Dl!janovic est accentutc
par le fait, moins connu, que seulement Ioan Dragach frappa sa propre monnaie - cf. Balduin Saria,
„Starinar", s. III, kn. llV1924-1925, p. 76, 80, 90. Les t!missions assi~s par Ljubic au Constantin,
appartiennent a l'autrui, le despote Constantin, fils d'Ouroch li - B. Saria, I. c., (n. I).
so JireCek, Gesch. d. Bulg. (1876), p. 333 (n. 53, d'apres C. Hopf).
1
' Novakovic, Zak. spom., p. 45 7 (No 53). Plus lard encore, en 1389 (20 juin), cene mt!moire pieuse n'est pas
moins transparente: une donation de Constantin au couvent de Chilandar (dans !'acte est mentiont!, aussi,
Dimitrije le voivode) est signte par „ ... Constantin, seigneur I gospodinr I des Serbes el de Podunavlje, frerc
du despote Ioan Dragach" • ibidem, p. 456-457 (No 52); Cinq jours apres Kosovo ...
51
Ed. Dark6, L. I. (p. 34, 22-23; 45, 14-15), L.11 (p. 75, 13-20). V. infra, l't!pisode Serrhes.
" Cf. Ostrogorski, Gospodin„., p. 274 et suiv. („Jelena Draga$" etc„ pour expliquer un aspect onomastiquc:
insolite: le surnom du dernier empereur de Byzance, un Paleologue toutefois, le fils de Manuel li et d'Helenc
- Constantin XII Dragasses).
S. Iosipescu, in MMV (1987), p. 445-446 (sauf Ies hypotheses douteuses - n. 84 - et le non-fondement du
dernier alinc!a, p. 446).

„
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piopension pour ce nom-double, y compris au Mont Athos. Georges Ostrogorsky, deja,
11111 mention du gramma signe par Ie patriarche Antoine IV (Juin 1393: on octroye le
1111 de patriarcal au monastere de Kutlumus, comme privilege - cela a la requete des
55
111 yers, proteges par le "fondateur", h6 kyr Konstantinos h6 Dragăses) , en
I 1111 iderant pour toute reponse: "Ce document officiel, emis pendant la vie de
1 1111 tantin, eloigne toute doute sur le fait qu'il avait le nom de Constantin Draga~"; le
v int, a l'appui de son opinion, invoque aussi Ies deux mentions du Chronicon majus I
. Phrantzes I sur le meme Kyr Constantin Draga~ 56 . Certes, faut-il ajouter, mais ce
11111 exactement des sources (mentions) byzantines I grecques qui prouvent
11111 scutablement sur un fait reel: d'autres, specialement Ies byzantins (grecs) le (sur)
1 11mmaient ainsi, avec ce nom double - â des inevitables confusions par endroits, Ies
11 • crbe-chilandarite: a l'instar de Constantin lui meme, qui n'utilisait guere ce nomtl1111ble (v. d'ailleurs !'acte grec pour le couvent de Vatopedi I oct. 1393 /, publie par V.
I 111rent, ou le donateur s'intitulait simplement "Ego Konstantinos I Moi, Constantin /"
1 I dessus, n. 44).
Pour conclure autour du soi-disant Typicon de Roman, ii n'en resuite
11 •unement qu'il
representait une source proprement-dite (plus ou moins
h111damentale" on croit de temps en temps) pour la datation, en 1395, de la bataille de
uvl ne. Une passagere et defectible methodologie, des interpretations par consequent
1111 ·6es (parfois mi-artificielles) et, principalement, la meconnaissance frappante des
1111 ces - toutes celles-ci contribuerent inutilement au l'abattement (sinon au veritable
ld11· 1ge) de la recherche historique europeenne. Un obstacle interpretatif, obstinement
11 I ndu plus d'un siecle, s'ecroule forrnellement par la force des arguments. II y a bien
11 beaucoup d'autres a discuter.

3. Interpretations d'uoe donation - celle d'octobre 1395
L'acte de donation au benefice du couvent St. Jean le Baptiseur en Petra
11111rtier tout proche, au SO, du palais imperial de Constantinople) provient, en fait, du
I I tre patriarcal ou ii a ete (obligatoirement) transcrit (au prealable signe par le
1 t1hlj6oumene Germanos et d'autres, puis sanctionne par le patriarche Antoine IV) I 11111me en resuite partiellement de la formule diplomatique finale: "Et pour
I' u· ·omplissement de cette chose I .. ./ notre gramma a ete inscrit aussi dans le saint
1111 I .. . I et a signe par nos signatures autographes, pour ne rouvoir etre conteste, au
1111
d'octobre du quatrieme indiction, l'annee 6904 I 1395"5 . Chose curieuse, ii y a
111 1111 diatement un texte contigu, comme une sorte de justification - reellement un
1p1 ndice (et nous devons preciser, que Ies exegeses d'antan de Liztica et de Radoji~ic
111111 noyerent aupres de cet appendice, malgre l'effort du dernier, qui resumait - avec
11 111
ions notables - le grarnma ... ).
Pourquoi cette insertion dans un acte de donation si solennel - c'est de toute
I' 111 Lemerle, Actes de Kutlumus, Paris, 1945, No 4Q, p. 148- 149 - cf. P. S. Năsturel , Le Mont Athos et Ies
/1111111111/ns, Recherches sur leurs relations du milieu du X/Ve siec/e a 1654, Rome, 1986, p. 53 (n. 97).
1111 podln .„ , p. 273-274 (n. 11-12, 15). Bien entendu, dans cette etude le savant tentait de valoriser au
m l111um Ies documents publies autrefois par Novakovic et d'autres, mais - on le voit bien - paniellement â
1

11111

I 1 Miklosich, J. MUiier, Acta Patrlarchatus Constantinopolitan/, 11, Vienne, 1862, No 499, p. 260-264 I
/. Nous remercions M. N. S. Tanaşoca, pour sa bienveillante sollicitudc depuis 1986-1987, quand ii a
li 111111 pour nous, integralement, ce document.
t~t
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evidence: le couple imperial donnait en fait, et successivement, deux sommes, l'une de
hyperperes et qui fait l'objet du gramma, la seconde de 100 hyperperes, mentionnee
seulement dans l'appendice; l'une et l'autre devaient servir au meme but, c'est - â dire
pour Ies depenses en vue de commemorer kyr Constantin, pere de la basilisse Helene.
Mais, chose aussi importante (et specialement pour le couvent beneficiaire), Ies
procedures d'utilisation pour chaque somme etaient toutefois ditîerentes.
Car le hauts donateurs, eux memes, desiraient par cette pia fundatio initiale
que la somme de 500 hyperperes devait etre lucrative: le monastere s'obligeait depister
une propriete dans la capitale, l'acheter et ensuite l'affermer â un revenu annuel de 50
hyperperes; voilâ, donc, la somme reelle, d'un revenu escompte destinee â couvrir Ies
depenses futures pour les commemorations du defunt kyr Constantin. En revanche,
bien sor, celui-ci devait etre inscrit dans l'obituaire et des obits l'on prevoyerent I
chaque vendredi et le samedi, puis, de surcroît, une messe par an suivie d'un repas pour
Ies pauvres, le jour meme de la mort de Constantin. C'est exactement ce qu'on ecrit
dans le gramrna, qui n'oublie pas de preciser Ies jours fixes pour Ies messes (Ies jeudi,
mardi, samedi) etc., et puis: ''Nous decidons aussi et nous sommes d'accord de faire,
chaque annee le jour ou le pere de notre puissante et sainte dame et despine est mort,
c'est - â dire en ... (place restee en blanc, N, C.), commemoration avec 16 pretres etc.".
Cette lacune dans l'acte transcrit du registre patriarcal constantinopolitain (soulignee
par Radoji~ic, mais sans benefice pour la verite historique) est, probablement, â
!'origine de l'intuition geniale de Jorga: â la date du gramma (et de la transcription dans
la chancellerie patriarcale) personne, ni ceux du palais imperial et specialement la
basilisse Helene, la plus interessee, ne connaissaient guere Ia date exacte de la mort de
Constantin Dejanovic.
Au contraire, si l'utilisation de ces 500 hyperperes restait encore en
perspective - â longue haleine - la seconde somme de 100 hyperperes devait depensee
plus vite, dans un delai d'au moins neuf mois, car voilâ ce qu'on precisait dans
l'appendice: "Nous avouons encore d'avoir re~u de nos puissants et saints maîtres et
empereurs 100 hyperperes , pour faire dorenavant I apo toO n9Ji I quatre
cornrnemorations pour l'âme du pere de notre puissante et sainte dame, deux
immediatement, comme pour 40 jours et pour trois mois I tâ men dyo artlos hBs
tessârak.onta kal trimenia I et deux de suite aux six et neuf mois â partir de la mort de
celui-lâ58 ; car la commemoration annuelle sera faite du revenu de la propriete, comme
on l'a deja dit. II est, donc, de notre devoir pour tout faire soigneusement et
hormetement, comme nous l'avons promis par notre gramma de face" 59 - (nos
soulignements, N. C.).
Ce passage, loin d'ctre absconse, incitait quand mcme Ies fameux calculs de
Litzica, ensuite de Radoji~ic (sur ceux du demier, bien sOr: "demonstration, deja
convaincante par elle-meme" „., v. G. Ostrogrosky). Mais rien d'errone que !'idee
directrice de tels calculs, a croire notamment que Ies reperes chronologiques des
anciens coîncident aux prejuges des exegetes du XX-e siecle, car ces demiers ont
oublie l'essentiel: on octobre 1395, personne ne s'imaginait d'ou commence en fait la
serie des comrnemorations annuelles - â partir du quel jour? Situation mesavenante,
i•

lY

1ci s'erret le passage traduit par Litzica(1901).
MM, op. cit., p. 262.
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pl'i mee d'ailleurs juste dans !'acte de donation, au lieu ou - faute de precision - nous
111111vons du blanc ...
Toutefois la couturne s'imposait d'etre respectee, en s'agissant du culte des
1111111 selon le rite orthodoxe. Voila pourquoi Ies procedures accoutumees sont
1 r ssement mentionnees dans le document: toute de suite - voire "dorenavant", c'est
dire par rapport a Ia date du gramma et de son appendice: - devait commencer la
11 I des quatre commemorations symboliques habituelles, en guise I h o s 'comme si,
I' 111r uinsi dire', cf. supra I de 40 jours, de 3 mois, ensuite de 6 et 9 mois; cet h6s vaut
I li llX que des dizaines de pages speculatives, superficielles. C'est ainsi que ă partir
1'11 'l bre 1395, Manuel II et Helene payerent par leur ultime donation Ies quatre
60
1 uste' pour commemorer l'âme du defunt Constantin Dejanovic.
Concluons, en affirmant, d'abord que s'inscrivent en faux ceux qui, adonnes
111 calculs inoperants, se basent sur l'acte de donation d'octobre 1395 en acceptant ad
I 11 wm Ies mentions du gramma: "de temps de la mort de celui-la", ou "a partir de la
111111 I de celui-la" - toute i;:a sur le fondement fragile qu'il y a une correlation entre la
11111 cc 2 14/5009 chilandarite et la fiction chronologique 'Rovine, le "17 mai 1395". Le
1 1 ictere special de cet appendice au gramma d'octobre 1395 a ete, donc, demontre - un
1111r echafaudage interpretatif, fallacieux, peut quitter tranquillement la scene
Iii toriographique, car la fondation pieuse imperiale rei;:oit maintenant son vrai signe
hi IOrique. Autrement, rien ne s'oppose a l'hypothese Jire~ek-Novakovic-lorga : c'est i;:a,
11 y 1 une coîncidence entre cette donation pieuse et l'achevement d'un an entier depuis
I t 111ort de Constantin Dejanovic, bien que dans la capitale de l'empire et alors,
l'1111lomne 1395, Ies circonstances exactes qui entouraient la mort tragique de "celui-la"
•111 la champ de bataille de Rovine etaient encore inconnues; et elles resterent pour
flH\ I urs ensevelies dans l'oubli.
- (â suivre) -

I>11 grec tessarakonta 'quarant' gr. tessarakaste 'quarantieme' > roum. sărăcustă 'pomenire a morţilor'
l1011n tos, mnemosynan) - donc: abil. Nous remercions aussi l'historien IP . Ioan Ionescu, de la paroisse
~ lftq 1 ~or-Buc arest, pour Ies precieux renseignements ă ce sujet. Du reste, v. !'acte moldave de 1562 (slavon) â
1111 11oti ce ulterieure en roumain: „5 slirăcustc lndreica, 4 sărăcuste Pop, 3 sărăcuste Bîrlibaş / .. ./ I sărăcus tă
11t 11111rc, 2 s ărăcuste Nistrea" - DIR, A„ XVI-li, No 156, p. 160. A en croire la thCorie Litzica-Radojitic, ces
l111111111es nommement evoques auraient eu, chacun, au moins un mort dans sa familie et c'etait chaque fois
I 1111 dont on peut supposer que mournt pendant Ies demieres 40 jours (par rapport ă. la date de la notice, faite
1t111t1hltablement par un pretre, ou un moine), Mais ii i a des chiffres: 1, 2, 3, 4 et 5 (pas plus!) - et c'est
"'"111 de de croire qu'il s'agit-lâ de 2-5 morts dans la meme situation .. . En realite l'explication c'est l'autre: ces
l1111111ncs, se/an leurs mayens, ont paye un nombre d'obits - commcmorations habituelles, symboliques,
n tcmcnt ăla maniere du couple imperial de l'annee 1395, et c'est natre lndreica, avec ses 5 sărăcuste qui
11 1111 so, d'emblee, la meme procedure d'autrefois, c'est-a dire „comme pour 40 jours et pour trois mois, et
11 11 de suite aux six et neufmois", ensuite l'obit (symbolique) annuel.
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FICŢIUNE CRONOLOGICĂ- DESTIN ISTORIOGRAFIC
ROVINE, 17 MAI 1395 (I)

Rezumat
Articolul repune în discuţie problema datării biltăliei de la Rovine dintre
Mircea cel Bătrân şi Baiazid I. Dintre datele propuse în istoriografie (1391-92, 1393,
1394, 1395, 1396 sau chiar după 1400), două s-au impus: una tradiţional!, împărtăşită
de autorul articolului - 10 octombrie 1394 (datarea Jire~ek-Novakovic-Iorga), cealaltă
17 mai 1395 (datarea Hasdeu-Litzica-Radoji~ic). Printr-o minuţioasă şi pertinentă
analiză a izvoarelor istorice (în primul rând analele sârbeşti, apoi Tipiconul lui Roman
şi donaţia imperială pentru Mănăstirea Sf. Ioan din Petra) şi a interpretărilor acestora
relative la bătălia de la Rovine, arătând că Tipiconul lui Roman de la Mănăstirea
Hilandar nu este nici pe departe, aşa cwn s-a crezut, o sursA fundamentală pentru
datarea bătăliei la 1395 (neavând, practic, nici o legătură cu Rovine), autorul
demonstrează ci!. datarea „ 17 mai 1395" este o ficţiune cronologică.
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11p1icn1111 CG lfat.lil> 6pllUJSOllllKb.
1,1tce1p 1101c11p1.\ ·"'· Ahllh np10cu1111 cc UOll.\,'1;11 e ·.i:poc111111 110,\[•tl~ir.lllt
Cll6T1lro 1it1G3.1 ,l.l:J.\pi1.
Ovdje jo ocevidno sve, slo sliedi iia 1::odine ,s11)~., 68f:i 1--135:3),
kasoiji doda~ak, ali prva 3. redka pisa. jos, ka ·o se c1111, ist.a rnka
koja siw zapis, sa1110 mo~e biti u drni;.o vl'iem.e; naşuproLiv je ~pomen
smrti Efrosiaija tlpisau · puao kasnije, kako se·r.na da j43 i umrla istom
na poeetku 16. vieka.
,
K ovorou· zs.pisu dodafem: U tekstu samo:ga rukopisn, na dnu,
pod 7. noveo1brom pominje se ime prve carice srp11ke, evo ovako :
11p1iCT.:1B11 ce 11pt.r1i\ IJlPllll" cpi.n'cr;.i ta11u11c;~.\. U Mikl. ~Ion . Serb.
br. XCVlll str. 115 pogrje&no je nastawpan dan smrli Urofa lil
11 MOW1ipi\ ·,r."' mjesto n llOIG"P" ,fi," .
.$.

D11o skokuemo Ila fasak iz. Berlina. u Peterburg. Raz.uroije se, dn i
ovdje ima na~ih tipika 1 bar dva ăto ja ZUJl.m, jed"n i:& XIII, d1•ugi ii
XIV-)tY vieka: ~a ima}l u rqk1plJa· 0011.j prvi sţiu·iji, ' koj.i vec Yostokov upptrebi Îl:l\O iz.vor zo. ·svoj rjeenik. To j;1 . r-likopis :1•iedke kra.soto, pjsau ua koii, U fPrmatn Bl'ednje eetntiue, iroa Sada jos 265
!istova; na svakoj slmni po 24 1·edka krupnn, migovietna pisma. · ăim
jo ta c1mgoojona st.arian bliza onomu vromeuu, kada sv. Sava osuova
crkvu srpsku i probudi u njoj zivot liternrni, lim prije mogosmo SB
nadati, da eu se ovdje naci pnno tragoviL :i.iva. spomenr. nnrodnieh
svetitolja. Moze bit!, da. bi to i bilo tako, da nijo neka zlobna ruka
nemil os~ivo haracila po tom veleliepoom spomeniko. E~o, ăto na.djoh:
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le Typicon de Roman- ou errer dans le maquis chrono/ogique I cf !'ed. Jagit - 1873
vizavi de /'ed Stojanevit- 190511984 (inconnue pour NMV/1987)
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESSIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

UN PROTAGONIST AL VIEŢII POLITICE ŞI ECONOMICE
IN ŢĂRILE ROMÂNE ÎN PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI
AL XVIl-LEA: CONSTANTIN BATTISTA VEVELLI
CRISTIAN LUCA•
Protagonist al tensiunilor politice din Moldova, care s-au încheiat în mod
1111 ic în primăvara anului 1633, cretanul Constantin Battista Vevelli a căzut victimă
i priilor sale ambiţii de a gestiona puterea împotriva voinţei şi a intereselor boierimii
o ale, în avantajul unui domn nedorit de către ţară şi a clientelei sale levantine, al cărei
Kponent acesta era. Moartea atroce a lui Vevelli, masacrat în „seşul Bahluiului" de
' lre mulţimea dezlănţuită a răzvrătiţilor ridicaţi împotriva lui Alexandru Iliaş şi a
1 cilor alogeni, încheia violent cariera politică a negustorului originar din Retimo,
Io olitate din Insula Creta aflată încă la acea dată sub dominaţia Republicii veneţiene .
Constantin Battista Vevelli era descendentul unei familii de negustori şi
r matori greci, supuşi veneţieni, implicată activ în comerţul maritim dintre Creta şi
111 1ş ul lagunar, pe de o parte, şi Constantinopol şi Europa răsăriteană, pe de altă parte.
t tă i său, Battista Vevelli, fiul lui Constantin, participa în 1581 1 la tranzacţii
rnerciale alături de alţi greci şi de marele negustor constantinopolitan Pietro Galante
I n Pera2, iar în 1586 era amintit în actele ambasadei veneţiene de la ConstantinopoI3 în
1litate de coproprietar al unui vas de transport de tipul karamursef. În epoca în care
vl11ul de Creta avea asigurată o bună piaţă de desfacere în Moldova şi, mai ales, la
I. ov, Battista Vevelli nu a ignorat posibilitatea de a lua parte la afacerile profitabile ce

l

' IJ11iversitatea „Dunllrea de Jos", Galaţi.
I 11ni Mavroidi, llpouaJTr:o. /alt opo.UTT/p16otr&' ro /J µ1u6 rov 16°" o.iwvo., în „6roorovri. lotopla Kat
11~m0Ml"yla", lannina, 1998, p. 100; din 1581 datează şi prima menţiune documentarii privind un vas
I 11111ercial cu numele Vevelli, vezi Ibidem, p. 116.
1
111 privinţa activit!lţii sale, vezi Archivio di Stato di Venezia (în continuare se va cita ASV), Bai/o a
I '1111anlinopoli. Afli Protocol/i, b. [pachetul] 265, ff. [fila/filele] 21 ov-2 11 ', ff. 252'-252'; Ibidem , b. 267, reg.
III , ff. 24'-25', ff. 52v-53', f. 55', f. 78'; Ibidem, b. 269, ff. 7•.s•; Ibidem , b. 272, f. 226v; Nicolae Iorga,
li l<1ţllle comerciale ale Ţerilor Române cu Lembergul, Bucureşti, 1900, p. 48, p. 85 ; Paul Păltănea, Istoria
11111$11/ui Galaţi de la origini până la 1918, voi. I, Galaţi, 1994, p. 47.
' 11 Mavroidi, O EJJ.„v1uµor; uro I'a.lo.m (1453-1600). Ko1VOJvuct, Ko.i 01Kovoµ1~ 7rpo.yµo.riKorrtr&,, leonina,
IVQ2, p. 233; Eadem, llpo<raJ7rO. leal OPO.UTT/PIOrtfC~. p. 83 .
.
1
ln limba italian!!: cararnursel sau caramusal=tip de ambarcaţiune cu tonaj redus pentru transportul de
111n1furi în ape maritime şi fluviale; asupra originii acestei nave de transport a se vedea James W. Redhouse,
I 7'11rkish and Engllsh Lexicon, Beirut, 1987, p. 1450, care menţionează: „name of a peculiar kind of craft
hul it ot Karamursel on the Gulf ofNicomedia, and fonnerly used for transport service".
1
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se derulau în aceste zone 5 • Astfel, în anul 1589 el sosea din Creta la Constantinopol, la
comanda vasului comercial S. Giovanni Eremita, pe care îl deţinea în asociere cu Pietro
Galante 6 , transportând, foarte probabil, butoaie cu vin destinate pieţei polone. Anul
următor acelaşi vas - menţionat ca şi karamursel în registrul bailului Girolamo
Lippomano - unna să ajungă cu o încărcătură de vin cretan de la Retimo la Reni,
trecând bineînţeles prin Constantinopol, însă din ordinul bailului butoaiele au fost
descărcate în capitala otomană şi scoase la vânzare pentru a acoperi o scrisoare de
schimb neachitată de către proprietarul mărfii'. Circa 22 de butoaie din acest transport
aparţineau fraţilor Perdicar~ negustori cretani ce exportau vin în Polonia pe traseele de
tranzit din Moldova8. În octombrie 1591 Battista Vevelli se angaja să transporte de la
Constantinopol la Chilia mai multe butoaie cu vin destinate desfacerii pe piaţa
lioveană9 • Fără a se limita doar la implicarea personală în transportul pe mare al mărfii,
Battista Vevelli a participat în mod direct la gestionarea vânzării de vin cretan. În
primăvara anului 1596 el se afla la LiovlO, unde se pare că a rămas până în 1599 11, însă
în 1600 revenise pe mare pe nava sa de transport şi se pregătea să ridice ancora la
Constantinopol spre a se îndrepta către portul Chilia 12 • La IO august 1600, Battista
Vevelli şi Michele Cavaco, în calitate de reprezentanţi desemnaţi de către executorii
testamentari ai negustorului cretan Michele Servo, îi prezentau la Constantinopol
bailului veneţian Agostino Nani testamentul defunctului, decedat la Suceava în
primăvara aceluiaşi an, solicitând recuno~terea autenticităţii şi totodată autentificarea
notarială a acestui act 13 • În răstimpul 1601-1603, Battista Vevelli ajungea din nou în
câteva rânduri la Liov, participând, în calitate de reprezentant al unor asociaţi ai săi sau
ca parte direct interesată, la o serie de litigii comerciale cu diverşi negustori greci 14 • În
acest or~, cretanul Battista Vevelli se stingea din viaţă în 1603, foarte probabil ca
urmare a unei grave infecţii degenerată dintr-o plagă situată deasupra ochiului stâng 15 •
Încă din 1601, alături de Battista Vevelli apare Luca Vevelli 16, într-un
' le relazionl degli ambasciatori venei/ al Senato durante ii secolo decimosesto, serie I, voi. VI, voi. îngrijit
de Eugenio Alberi, Florenţa, 1862, p. 330; N. Iorga, op. cit., p. 48, pp. 59-60, p. 63, p. 85, pp. 89-90, p. 108.
p. 110; Andrei Pippidi, Esquisse pour le portrait d'un homme d'affaires cretois du XVf siec/e, în Idem,
Hommes el idees du Sud-Est europeen a /'aube de l'âge moderne, Bucureşti-Paris, 1980, pp. 127-128 şi
notele 14-15; Ugo Tucci,// commercio de/ vino ne/I 'economia cretese, în Venezla e Creta. Atti de/ Convegno
Internazionale di Studi, lraklion-Chania, 30 settembre-5 ottobre 1997, voi. îngrijit de Gherardo Ortali,
Venetia, 1998, pp. 196-202; Ioan-Aurel Pop, Cristian Luca, Date privitoare la zona Dunării de Jos in
izvoare veneţiene din secolele XVI-XV/I, în „Denubius", XXII, 2004, doc. IV·V, pp. 41-42.
6

1

F. Mevroidi, o Ellrrv1aµOr; OTO ra.«ua, p. 239; Eadcm, flp6aaJ11:a /Cal JpaOT17pl~, p. 144.
ASV, Bai/o a Costantinopoli. Atti Protocol/i, b. 267, tT. 25'-26'; F. Mevroidi, O Ellf/Vlaµor; OTO fo.laTâ, p.

240.

• ASV, Bailo a Costantinopoli. Atti Pro/ocolii, b. 266, tT. 180'·181'; N. Iorga, op. cit., p. 95; F. Mevroidi,
flp6aw7ra 1ea1 JpaOT17p16T11~. p. 59, p. 68, p. 101, pp. 124-125, p. 138.
9
ASV, Bailo a Costantlnopoli. Attl Pro/ocolii, b. 267, reg. III, f. 65'.
111
N. Iorga, op. cil., p. 107.
11
Ibidem, p. 108.
12
ASV, Bai/o a Costanlinopoli. Atti protocolli, b. 270, tf. 147'-148'.
IJ Ibidem, ff. 161 '-163'; 1.-A. Pop, Cr. Luca, A/cuni document/ veneziani inediti riguardanti I mercan1i
cretesi Servo e la /oro presenza in Moldavia fra Cinque e Seicento, în „Quademi delie Casa Romene di
Venezia", nr. 3, 2004, p. 75, doc. IX, pp. 80-83.
1
~ N. Iorga, op. cit., pp. 107-108.
"Ibidem, p. 108.
"' ASV, Bai/o a Costanlinopoli. Atti protocol/I, b. 271, ff. 49'-49'.
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li t ument notarial emis la ambasada veneţiană de la Constantinopol, iar în anul
111111ntor, tot în registrul bailului, se face referire la un anume Giovanni Battista Vevelli
11 proprietar al unei nave de transport 17 • Ulterior, acesta din urmă participa activ la
18
li 1111zacţiile comerciale: în iunie 1603 era la Constantinopol ca „patron di vascello" ,
I t tn toamna aceluiaşi an aducea în portul capitalei otomane - în asociere cu
11 l(llstorul Michele Cavaco din Chios - un transport de vin din Candia 19 . În mai 1605 ,
11 ul comercial al lui Giovanni Battista Vevelli era autorizat să intre în Marea Neagră
-pr a încărca dintr-un port neprecizat grâne cu destinaţia Retimo 20. Tot către acest oraş
11111 Insula Creta se pregătea să pornească karamursel-ul aceluiaşi „Giovanni Battista
21
1 ve lli da Rethimo" în aprilie 1607 • Acest Giovanni Battista Vevelli era neîndoielnic
t 1111
apropiată a defunctului Battista Vevelli, în vreme ce, pe temeiul surselor
11111temporane, rezultă că Luca Vevelli a fost fiul amintitului Battista şi fratele lui
I 11nstantin Battista Vevelli.
În buna tradiţie a epocii, Constantin Battista Vevelli purta aşadar atât numele
1!11nlcului său, cât şi pe acela al tatălui său, devenind principalul continuator al
1 • tlvităţii acestuia din urmă. Cele dintâi informaţii privitoare la implicarea sa în
I ccrile comerciale din Levant datează din 18 martie 1615, când la Constantinopol
111 111u să ridice ancora, cu o încărcătură de piei şi peşte sărat, „vasul [lui] Vevelli, numit
111ta Maria de! Monte Santo" 22 . La 22 februarie 1617, Constantin Battista Vevelli îi
1 riu de la Iaşi bailului Almoro Nani, cerând să i se încredinţeze lui Giovanni Battista
I 11 • de llo, reprezentantul său la Constantinopol, toate mărfurile pe care urma să i le
pcd ieze în capitala otomană 23 • La laşi , Constantin Battista Vevelli îi dădea
11 ustorului veneţian Francesco Cima, la 15 august 1617, o scrisoare de schimb pentru
1011rravaloarea a 550 de ţechini, sumă ce nu fusese achitată nici doi ani mai târziu 24 .
N gu torul cretan contracta numeroase credite şi rula capitaluri considerabile, investind
111 xportul de peşte şi caviar de la gurile Dunării pe piaţa veneţiană. În vara anului
I(; I acesta se afla la Chilia, de unde expediase la Constantinopol, printre alte mărfuri,
O de butoaie cu morun 2 ~. Reprezentantul său în capitala otomană, Giovanni Battista
I n ·udello, urma să i se alăture curând în Moldova, fiind înlocuit ca agent la
'on tantinopol de fratele lui Bartolomeo Locadello, în vreme ce la Veneţia se ocupa de
tionarea afacerilor un alt frate al acestora, Lodovico Locadello 26 . Cunoaştem date
1 0 11 istente privitoare la activitatea negustorească a lui Vevelli datorită litigiilor
1 rnnerciale în care acesta era parte, cel mai adesea ca pârât, după cum rezultă din actele
w1 ervate în copie în registrele notariale ale bailului veneţian de la Constantinopol.
'onform acestora, în mai multe împrejurări au fost solicitate dispoziţii executorii ale
I uliu lui pentru a-l obliga pe Constantin Battista Vevelli să restituie credite neachitate
11u contravaloarea unor mărfuri ce îi fuseseră încredinţate şi pe care le înstrăinase fără
11

lhldem, f. 76'.
Ibidem, b. 273, f. 89v.
" 111/dem, ff. 141'-143'.
111
/11/dem, b. 297, doc. nenumerotat (21 mai 1605).
" Ibidem, b. 273, doc. nenumerotat (28 aprilie 1607).
11
Ibidem, b. 297, doc. nenumerotat, ad datum.
1' /11/dc m, b. 279, IT. 152'-152v.
11 lhidem, ff. 163'-163v.
11

1
'
1"

Ibidem, f. 187'.
Ibidem, ff. 166v-16r.
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a le achita. Consistenţa sumelor vehiculate de către negustorul cretan dă măsura
volumului afacerilor pe care acesta le derula.
La 20 februarie 1619, examinând cererea negustorilor veneţieni Felice Restici ,
Francesco Girardi şi Giulian Boneri, bailul Almoro Nani dispunea ca reprezentanţii la
Constantinopol ai lui Constantin Battista Vevelli să achite celor trei suma de 618 florini
în contul mărfii pe care Restici o lăsase în Moldova în mâinile cretanului27 • La 23
noiembrie 1619 aceiaşi negustori reiterau solicitarea adresată bailului, arătând că, în
ciuda impunerii temporare a sechestrului pe butoaiele cu morun ale lui Vevelli, suma
pe care debitorul le-o datora nu fusese încă achitată; în aşteptarea unor documente
justificative care să probeze indubitabil veridicitatea solicitărilor reclamanţilor, Almoro
Nani amâna adoptarea unei decizii definitive în acest caz28 •
În februarie 1619, după învestirea lui Gaşpar Graţiani în domnia Moldovei,
Constantin Battista Vevelli primea dregătoria de mare vameş încă de la Constantinopol,
înainte de plecarea croatului către Iaşi29 • La 18 septembrie şi 19 decembrie 1619
Vevelli obţinea două împrumuturi - 243 de ţechini, respectiv 857 de ţechini - de la
marele hatman Bemardo Borisi, iar actele care atestau încheierea acestor înţelegeri erau
semnate ca martori de Giovanni Turiglia şi Polo Minio 30 . întârzierea plăţii creditelor a
provocat unele neajunsuri debitorului. Astfel, în urma socilitării lui Bemardo Borisi,
bailul veneţian ordona la 29 aprilie 1620 punerea sub sechestru a mărfurilor şi
bunurilor aparţinând lui Constantin Battista Vevelli depozitate la Constantinopo1 3 1•
Luca Vevelli cerea imediat ridicarea sechestrului, invocând mărturia scrisă a lui
Bartolomeo Locadello, Polo Minio şi Giovanni Turiglia ca probă a achitării integrale a
sumei de 1.757 de ţechini, reprezentând datoriile cumulate ale lui Giovanni Battista
Vevelli faţă de Bemardo Borisi32 • În faţa acestor dovezi, bailul Almoro Nani i-a
convocat pe Antonio di Negri şi Christofor (II) Brutti, reprezentanţii creditorului, şi în
urma neprezentării acestora la ambasada veneţiană a decis să ridice sechestrul asupra
mărfurilor şi bunurilor lui Constantin Battista Vevelli 33 . Creditele pe care Bernard o
Borisi le reclama de la Constantin Battista Vevelli nu au fost însă integral achitate nic i
după mai bine de un deceniu, astfel încât Francesco Borisi, urmaşul creditorului, îl
trimitea în ianuarie 1634 de la Veneţia la Constantinopol pe medicul danez Giovanni
Andrea Scoccardi cu intenţia declarată de a recupera de la moştenitorii debitorului
sumele datorate34 .
Constantin Battista Vevelli a obţinut cea dintâi dregătorie, aceea de paharnic35 ,
în vremea primei domnii a lui Radu Mihnea în Moldova. Tot Radu Mihnea, însă ca
domn al Ţării Române~ti, îi acorda dregătoria de mare paharnic, pe care a deţinut-o în
perioada 1622-1623 36 • In urma înrudirii cu Alexandru Iliaş, Vevelli devenea principalul
27

Ibidem, f. 119'.
Ibidem , f. 101•.
2
" Ibidem, b. 280, f. 22•.
30
Ibidem , b. 284, ff. 181'-182'.
31
Ibidem , b. 280, f. 142•.
32
Ibidem, ff. 41v.43v.
lJ Ibidem, ff. 42'-42v.
Ibidem , b. 284, doc. nenumerotat (ianuarie 1634).
H Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Romdnească şi Moldova (secolele XIV-XV//) ,
Bucureşti , 1971 , p. 346.
28

„

~,, Ibidem .
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I lllltor al acestuia37, însoţindu-I la Constantinopol şi apoi în Moldova, unde cretanul
38
V l ă-şi găsească sffirşitul în anul 1633 . Cu acordul otomanilor, Constantin Battista
Vi v Iii a participat, în calitate de mesager al lui Radu Mihnea, la iniţierea şi medierea
1111111tlvelor care au dus la încheierea păcii polono-otomane de la Hotin în 1621 39 • Un an
11111 târziu, în vreme ce se îndrepta spre Constantinopol ca emisar al polonilor,
I 1111 tantin Battista Vevelli era încarcerat la Iaşi, din porunca lui Ştefan Tomşa li, fiind
llhorat Ia sosirea în oraş a solului polon Christofor de Zbaraz40 . La 11 iunie 1622,
111 I ndentul veneţian Gian Giacomo Locadello i-a încredinţat lui Constantin Battista
V vc lli, care urma să-l însoţească pe drumul de întoarcere pe solul polon trimis la
1111 1rl!l, o scrisoare către Stanislaw Lubomirski. Fără îndoială că negustorul cretan,
11pu veneţian, nu a ezitat să-i ofere bailului Giustinian o copie a epistolei, iar acesta a
41
lt lmls-o deîndată autorităţilor Serenissimei •
Alexandru lliaş a încercat să întreţină, atât ca pretendent cât şi ca domn,
111porturi protocolare cordiale cu ambasada veneţiană din Constantinopol, cunoscând
In flu e nţa politică a bailului în capitala otomană. Aceste contacte au fost mijlocite de
1 Ir cumnatul său Constantin Battista Vevelli, în calitatea acestuia de supus veneţian.
V v Iii, care s-a aflat şi în slujba lui Radu Mihnea şi îşi dovedise priceperea în cazul
1111 lunii cu caracter politico-diplomatic care a dus la finalizarea tratativelor otomanop 11 ne din 1621 , nu a renunţat niciodată la implicarea în afacerile comerciale, aşa cum
42
' 1 crezut în trecut , dimpotrivă, animat de dorinţa de-şi spori veniturile, a investit
111pltaluri consistente în negustoria cu peşte şi caviar exportat de la gurile Dunării, via
43
l 'onstantinopol, în laguna veneţiană . La începutul anului 1623, după moartea fratelui
•1111, Luca Vevelli, Constantin Battista Vevelli şi fiii săi legitimi au moştent o parte
dintre bunurile defunctului, conform dispoziJiilor testamentare din lăsământul
!nr ·gistrat în registrul bailului Giorgio Giustinian4 •
În nume propriu sau ca mesager al lui Alexandru Iliaş, Constantin Battista
V vclli a vizitat în mai multe rânduri palatul reprezentanţei diplomatice veneţiene din
45
jl ru. În vara anului 1629, el îi scria dogelui o scrisoare - trimisă bailului Sebastiano
Miron Costin, Opere, ediţie îngrijită de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 97.
•• Aurel H. Golimas, Diplomatul Constantin Batişte Vevelli Reltimiotul şi revoluţia Moldovei din primăvara
11111tl1111633, în „Studii şi cercetări istorice", XVlll, 1943, p. 409-410; Vasile Neamţu, Răscoala din Moldova
1//11 primăvara anului 1633, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Al. I. Cuza» din laşi" , secţiunea a III-a,
llln ţ e sociale'', II, fasc. 1-2, 1956, pp. 30-32; M. Costin, op. clt. „p. 80.
1
• Alessandro Ziliolo, Delie hlstorie memorabili de 1nostri tempt, scritte da . „ , Parte Seconda [voi. li], Libro
IJ11111tro, con Licenze de' Superiori, e Privilegi, presso ii Turrini, Venezia, 1654, pp. 111-112; Anton
M robeanu, Nuovi contributi sul vaivoda Gaspare Graziani e la guerra turco-polacca de/ J621, în
„I lplomatarium Italicum", III, 1934, pp. 162-163; A. H. Golimas, op. cit„ pp. 409-410; M. Costin, op. cit„ p.
KO, Ilie Corfus, Noi informaţii despre români în vechi ediţii polone de documente , în „Revista de istorie",
XXI, nr. 3, 1978, p. 493 .
"' I' P. Panaitescu, Călător/poloni în Ţările Române, Bucureşti, 1930, pp. 16-17.
11
Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria românilor, voi. IV/2, Bucureşti, 1884, doc.
c' ' CXLIII, pp. 397-398.
11
A. H. Golimas, op. cit„ p. 407.
" AS V, Bai/o a Costantinopoli. Alt/ protocolli, b. 279, ff. 163'-163', f. 187'; Ibidem, b. 280, ff. 41'-43•, f.
1117', f. 119', f. 142'; /bidem, b. 284, ff. 181 '-1 82'.
j l t\S V, Bai/o a Costantinopo/i. Cance//erla, b. 373/1, doc. nenumerotat (IO ianuarie 1623).
u 'crisoarea adresată bailului Venier este amintită chiar de către destinatar, în dispaccio din 18 august 1629,
v ii E. de Hunnuzaki, Documente, voi. IY/2, doc. CCCCLXXXIX, p. 431 ; scrisoarea lui Vevelli către doge
111 Ibidem, doc. CCCCXC, pp. 432-433.
11
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Venier cu scopul de a facilita expedierea acesteia prin servfoiul de poştă ce deservea
ambasada - cerând îngăduinţa de a construi o mănăstire, în memoria părintelui său, în
vecinătatea oraşului natal, Retirno46 . Câteva luni mai târziu, în noiembrie, Vevelli îl
însoţea pe Alexandru Iliaş, recent mazilit din domnia Ţării Româneşti, la
Constantinopol şi nu întârzia a se prezenta bailului 47 . Discuţia care a urmat a fost
rezumată de către diplomatul veneţian într-unul din obişnuitele rapoarte adresate
dogelui: Constantin Battista Vevelli lăsase să se înţeleagă că, prin influenţa pe care o
avea pe lângă demnitarii otomani, cumnatul său avea să fie curând reînvestit în domnie
şi , ca urmare, Venier a folosit ocazia întrevederii cu negustorul cretan spre a-i transmite
salutări lui Alexandru Iliaş, gândind că viitorul principe „havrebbe modo di esercitar la
sua buona dlsposizione verso gl'interessi delia Repubblica", însă diplomatul veneţian
se limita doar la „parole generali, et amorevoli, senza [„ .] alcuna obligatione"48 . Abia
din martie 1630 cunoaştem o altă prezenţă a lui Vevelli la ambasada veneţiană, unde
era primit de către noul bail, Giovanni Cappello, şi de cel care îşi încheia misiunea,
Sebastiano Venier. La acea dată veneţienii continuau să prospecteze posibilitatea
angajării de mercenari şi a achiziţiei de cai din Ţările Române, pentru a-şi consolida
potenţialul militar în perspectiva conflictelor ce se anunţau în Peninsula Italică, şi
legăturile privilegiate de care beneficiau supuşii Serenissirnei în Ţările Române, ca
Vevelli şi Bartolomeo Locadello, sau italo-levantinii, ca Bartolomeo Minetti, înlesneau
materializarea unor astfel de proiecte. Toţi aceştia promiteau sprijin şi se arătau gata de
a servi interesele Republicii marciane; îndeosebi Constantin Battista Vevelli, încrezător
în apropiata numire a lui Alexandru Iliaş ca domn, le prezenta baililor, probabil atât în
numele lui, cât şi al cumnatului său, un plan detaliat pentru a conduce până în lagună,
trecând prin Belgrad şi mai departe prin portul Spalato (Split), I .OOO de oşteni aleşi
pentru trupele de cavalerie49 . În luna iulie a aceluiaşi an, negustorul cretan îl întâlnea
din nou pe Giovanni Cappello şi reconfirma promisiunile privitoare Ja „l'estratione di
genti et cavalli da quella Provincia [Ţara Românească, n. n.]" , unde nădăjduia să fie
învestit domn „Alessandro suo cognato", cu ajutorul amiralului flotei otomane obţinut
50
cu importante sume de bani .
În vara anului 1630, după întrevederea cu Constantin Battista Vevelli, bailul
Giovanni Cappello spera ca aşteptata numire a lui Alexandru Iliaş pe tronul muntean să
îl determine pe cumnatul domnului, negustor care se implicase activ în exportul de
mărfuri de la Dunărea de Jos către oraŞul lagunar, să participe la creşterea volumului
importurilor veneţiene de ceară şi piei din Muntenia51 • În vara anului 1629, Petru
Raguzanul, emisarul bailului Venier, îi împărtăşea lui Constantin Battista Vevelli aflat alături de cumnatul său, Alexandru Iliaş, domnul Ţării Româneşti - detaliile
planului veneţian, iar acesta se angaja să sprijine în viitorul apropiat achiziţionarea de
52
cai şi angajarea de oşteni pentru necesităţile militare ale Veneţiei . Aceleaşi
•<• De altfel , a şi primit autorizarea ducală pentru edificarea mănăstirii , care a fost închinată Sfllntului Apostol
Luca, vezi ASV, Bai/o a Costantlnopoli. Attl ?rotocolii, b. 288, f. 76v.
"E. de Hurmuzaki, Documente , voi. IV/2, doc. CCCCXCIV, p. 436.
•KIbidem .
• ~ Ibidem, doc. Dl, pp. 440-441.
i o Ibidem , doc. DIX, pp. 447-448.
ii Ibidem , doc. DX, p. 448.
2
i Ibidem , doc. CCCCLXXXIX, p. 431 .
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11wijamente şi le asuma în scris faţă de diplomatul veneţian şi Bartolomeo Locadello ,
1 11 îl recomanda călduros pe Vevelli, desigur pentru că erau asociaţi în negustoria cu
111 tuse provenind din spaţiul românesc 54 . În iunie 1631 nu se înregistrase nici un
11111 res în privinţa proiectului recrutării de trupe din Muntenia, iar, după spusele
I 1I matului veneţian, o parte dintre „actori" erau în imposibilitate de a acţiona: „ii
V velli, cognato d' Alessandro [Uiaş, n. n.] giâ Principe di Valacchia s' e nascosto per la
p 1 ccutione con che Io circonda la novella Principessa di Valacchia [Victoria, soţia lui
I nn Tomşa, n. n.] col favor de! Bostangi Bassi per differenza di una certa cosa"55 , în
vr me ce „ii Principe deposto di Moldavia [Alexandru Coconul, n. n.] col Signor
11 u tolomio Minetti suo zio" 56 sosiseră de curând la Poartă. După cum este bine
1 1111 cut, ulterior Alexandru Iliaş a fost numit de către sultan domn al Moldovei, iar
11 ustorul cretan avea să-l însoţească în calitate de principal sfătuitor, rămânându-i
I d l până în ultimele clipe ale vieţii sale.
Din prima căsătorie a lui Constantin Battista Vevelli cu Maria, fiica marelui
vor nic Nestor Ureche, a rezultat un fiu, Nistor57, în vreme ce din a doua căsătorie a
1 t tunului, care şi- a unit destinele cu Mărioara, sora lui Alexandru Iliaş, s-au născut
11111 mulţi copii. Într-o procură notarială redactată în anul 1643 la ambasada veneţiană
li I Constantinopol, la solicitarea urmaşilor defunctului Constantin Battista Vevelli,
menţiona numele „doamnei Mariora Banopula, soţia amintitului Constantin [Battista
V ve lli, n. n.]" 58 ; numele soţiei negustorului cretan este indubitabil, astfel se elimină o
ltt rtitudine care dăinuia de mai bine de şase decenii, aceea privitoare la „numele
I 111 iei lui Vevelli" 59 • S-a opinat că soţia lui Vevelli ar fi fost, foarte probabil, sora
l'I noi, doamna lui Alexandru Iliaş, „o greacă din Stambul" 60 , însă credem că Mărioara
11111 puios - nume, acesta din urmă, dintr-o primă căsătorie - era, mai degrabă, sora
tlnnin ului. Din căsătoria lui Constantin Battista Vevelli cu Mărioara au rezultat Lucachi
61
r111 1rc jitnicer în 1667) , Battista (II) Vevelli şi fraţii minori ai acestora, care în 1643
111 uiau împreună cu mama lor la Constantinopol. Amintita procură notarială redactată
I 1 l iulie 1643 la ambasada veneţiană din capitala otomană precizează explicit că soţia
111 onstantin Battista Vevelli era la acea dată, împreună cu Battista, fiul cel dintâi
ut, „tutor ai celorlalţi fii minori al amintitului Constantin, soţul său"62 • După doi
111 de la pronunţarea de către guvernatorul veneţian al Insulei Creta a unei interdicţii de
11111 ir pe teritoriile Serenissimei, motivată de o cauză necunoscută, Battista (li)
V volli , înfăţişat ca „huomo d'ordinaria statura, di pelo nero, barba castagna, d'anni 43
I I] in circa", primea la 30 iunie 1643 un salvconduct cu valabilitate de cinci ani spre
1 " prezenta în instanţele de apel ale Republicii marciane, în încercarea de a obţine
53

11

/11/d@ m.
' 'onstantin Battista Vevelli a fost asociat cu fraţii Locadello, vezi ASV, Bal/o a Costanlinopoli. Atti
111 111<J o/li, b. 280, f 119'.
1
1. de Hurmuzaki, Documente, voi. IVri, doc. DVII, p. 446.
Ibidem, doc. DVIII, pp. 446-447.
" N Sto icescu, op. cit., pp. 346-347.
11
/\ , V, Bai/o a Costanlinopo/i. Alli Protoco/li, b. 288, ff. 76v-77'.
11
/\ 11. Golimas, op. cil., p. 406.
l/1/d111n.

'' N S1oiccscu, op. cit„ p. 347.
1
' i\SV, Bal/o a Costanlinopoli. Alli Protocol/I, b. 288, reg. II, ff. 4'-5', ff. 76.-77'.
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revocarea dispoziţiei restrictive care îl viza63 .
Urmând tradiţia de familie, cretanul Constantin Battista Vevelli s-a implicat
activ în comerţul cu produse exportate de la gurile Dunării pe piaţa veneţiană,
acumulând un important capital financiar care i-a îngăduit să îi crediteze pe unii
candidaţi la tronul Ţărilor Române. Astfel, el a devenit apropiat şi rudă prin alianţă a
lui Alexandru Iliaş, pe care l-a susţinut la Poartă spre a căpăta învestitura în domnia
Moldovei, legându-şi destinul de acesta. Prin ceea ce a întreprins ca mare negustor şi
apoi principal sfătuitor al domnului, Constantin Battista Vevelli s-a dovedit un adevărat
protagonist al vieţii economice şi politice din Ţările Române în primele decenii ale
secolului al XVII-iea.

A PROTAGONIST OF THE POLITICAL AND ECONOMlCAL LIFE OF THE
ROMANIAN PRINCIPALITIES IN THE FIRST DECADES OF THE l 7TH
CENTURY: CONSTANTINE BATTISTA VEVELLI
Abstract
The author describes the commercial activity of two generation of a Greek
family of merchants and ship-owners from Crete Island, possession of Venice basing
his researches on sorne inedited documents from l 6th- l 7th Centuries, from notarial
registers belonging to Venetian ambassadors at Constantinople. Constantine Battista
Vevelli, son of Battista and grandson of Constantine, bom at Retime, in the lsland of
Crete, probably at the beginning ofthe last decade of 16th Century, followed his father
at Constantinople, getting involved in commercial actions with important products
from Romanian Principalities and merchandise for export from Crete and Venice. The
wine of Crete, exported on the Polish market, especially at Lvov, and fish, caviar, wax,
skins, brought from the Romanian Principalities in order to be sold in the Venetian
lagoon with profitable prices, generated the relative great fortune of the Vevelli Family
in that epoque. Because of his economica! status, Constantine Battista Vevelli was in
the entourage of princes of the Romanian Principalities, and obtains the nomination in
the dignities of counselor from Radu Mihnea, during the years of his principalities in
Moldavia and Wallachia. The Croatian Gaşpar Graţiani, prince ofMoldavia from 1619
at the 1620, nominated the Greek merchant at great customer, one of the high levei
positions in the public administration of his state. The nomination by the sultan of
Constantine Battista Vevelli's brother in low Alexander Iliaş as prince of Moldavia
represents the moment in which his politica! influence in the Romanian space was
highest. The merchant from Crete accompanied him as a main counselor in Iaşi and
remained devoted until the end of bis life. Constantine Battista Vevelli dies în horrible
conditions, executed by the revolts peoples în the spring of 1633, during the revolt of
Moldavians against the prince Alexander Iliaş and his Levantine clients. Constantine
Battista Vevelli had many sons, resulted from his two documentary attested marriages,
but certainly known are Lucachi, who remained in Moldavia where he followed an
administrative career among the local little nobility, and Battista (II), who was resident
in Constantinople in 1643, together with his mother, Mărioara and his minor brothers.
63

Ibidem , f. 73'.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

1 ,VQLUŢIA DEMOGRAFICĂ A ORAŞULUI CÂMPULUNG-MUSCEL
(SECOLELE XN-XVI11)
CLAUDIU NEAGOE•
Oraşul

Câmpulung a fost, de-a lungul Evului Mediu, unul dintre cele mai

11~e mnate aşezări urbane ale Ţării Româneşti, pe de-o parte datorită vechimii sale1, iar
p de altă parte datorită importanţei sale politice2, economice3 şi culturale4 . Mai mult
d Qt atât, Câmpulungul a fost şi un important centru demografic, el plasându-se, de
u lă, pe poziţia a treia, ca număr de locuitori, după reşedinţele de la Târgovişte şi
I\ucureşti.
Încă de la începuturile oraşului Câmpulun~' , populaţia sa a fost structurată din
punct de vedere etnic şi confesional, în români (ortodocşi) şi saşi (catolici)6. S-au
11dllugat de-a lungul timpului şi alţi străini 7 .
Referitor la situaţia şi evoluţia numerică a populaţiei câmpulungene, pe
I' 1rcursul Evului Mediu, informaţiile sunt destul de puţine şi de cele mai multe ori
1

' lln tversitatea din Piteşti.
1
('(' I. Hurdubeţiu, FI. Mârţu, Câmpulungul-Muscel medieval, în „Studii şi Articole de Istorie", XI, l 968,

I' (n.
'Rmpulungul a fost reşedinţa voievodala a Ţ11rii Româneşti între

1330 şi 1369 (Ibidem, p. 29), iar apoi
domnesc" cu privilegii (vezi Şt. Trâmbaciu, Gh. Pârnu\a, Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale
"111111/u/ Câmpulung-Muscel, 1215-1747, Piteşti, < 1997>; Idem, Documente şi inscripţii privind istoria
11111111/ui Câmpulung-Muscel, voi. I (1215-1699) şi 11 (1700-1799), Bucureşti , 1999).
1 Vezi I. Hurdube\iu, FI. Mârţu, op. cit„ p. 33-37 .
1
Vezi Gh. Pâmu\ă, Câmpulung-Muşcel, străveche vatră de cultură a Ţării Româneşti, Câmpulung-Muşcel,
. m11~

11174

l'ulrlvit cronicii cantacuzineşti din veacul al XVII-iea, la 1290 Radu Negru Vodă a venit la Câmpulung „cu
11111/(lme de noroade: rumâni, papistaşi, saşi, de totfeliul de oameni„." ; Istoria Ţării Româneşti 1290-1690.
I 1t1p 1seţul Cantacuzinesc, ed. C . Grecescu şi D. Simonescu, Bucureşti , 1960, p. 1.
' Pc l ângă" aceştia şi maghiari ; cf. N. Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria românilor, I-li,
ll11 c u rcş ti , 1900, p. VI; cf. Şt. Ştefllnescu, Demografia, dimensiune a istoriei, Bucureşti, 1974, p. 132.
1
ln secolele XV-XVI , greci precum acel grec Femiano, menţionat într-o scrisoare a lui Alexandru Aldea,
1111 păgubise pe „nobilul bărbat loan,fiul lui Gaşpar de (la) Câmpulung"; vezi Gh. Pârnuţă, Şt. Trâmbaciu,
ll11~11111ente şi inscripţii privind istoria oraşului Câmpulung-Muscel, voi. I (1215-1699), Bucureşti, 1999,
1111, 16, p. 145-146) şi turci (vezi despre negustorii turci alungaţi de la Câmpulung, în 1516, din porunca lui
~I 11 oe Basarab; vezi Gr. Tocilescu, 534 documente slavo-române din Ţara RomdneasclJ şi Moldova
/llil>l toare la leglJturile cu Ardealul, 1346-1603, Bucureşti, 1931, p. 253-254), iar în secolul al XVlll-lea
111111Rni ardeleni, cunoscuţi sub numele de „ungureni" (vezi Louis Roman, Aşezarea statornică a românilor
ll1msl/vl1nenl in Ţara Românească (1739-1831), în „Studii. Revistă de Istorie", 24, 1971 , nr. 5, p. 924-925 ;
~ 11 Ş t . Trâmbaciu, Aşezările de „ ungureni " pe pământul obştii cdmpulungene, în „Studii şi comunicări ", I,
M1w:ul Câmpulung-Muşcel, 1981 , p. 56-61), care s-au integrat în obştea câmpulungeana (vezi Gh. Pâmuţă,
t TrAmbaciu, op. cit„ voi. II (1700-1799). doc. 136, p. 232-233).
1
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controversate sau incomplete. în lipsa unor documente sau recensăminte oficiale 8,
singurele noastre surse, pentru stabilirea structurii şi evoluţiei demografice a oraşului
Câmpulung, rămân relatările călătorilor străini, bazate pe informaţiile culese la faţa
locului sau oferite de hrisoavele şi aşezămintele domneşti, iar din veacul al XVII-iea pe
informaţiile oferite de registrele parohiale de la Bărăţie 9 •
Primele relatări cu privire la structura şi situaţia numerică a populaţiei
câmpulungene le avem de la sfârşitul secolului al XVI-iea. Este vorba mai întâi de
relatările călugărului franciscan Jeronim Arsegno, din 1581 , referitoare la situaţia
biserici~or catolice din Ţara Românească 10 , iar apoi cele din 1596 ale lui Giovanni
Botero 11 •
Potrivit lui Arsegno, la 1581 Câmpulungul avea „900 de cămine, toate de
români" 12 şi „case de saşi catolici <cu> 400 de suflete, ( .. . ) cu totul 250 <probabil
case>" 13 . Cunoscând numărul de case şi de suflete ale comunităţii catolice putem stabili
coeficientul demografic, respectiv densitatea medie (locuitor/casă), împărţind numărul
de suflete la numărul de case: aşadar, acest coeficient era 1,6. În cazul comunităţii
ortodoxe, putem aplica coeficientul demografic 5 14 , admis în general pentru o
gospodărie, şi obţinem astfel o populaţie de aproximativ 4 500 de suflete. Aşadar,
populaţia totală a oraşului Câmpulung s-ar fi ridicat, în 1581 , la circa 4 900 de suflete.
Acest număr este departe, însă, de a reflecta realitatea, ţinând cont de faptul că pe
parcursul Evului Mediu proporţia poEulaţiei urbane în Ţara Românească a rămas destul
de redusă, doar la câteva procente 5• Părerile au fost împărţite în ceea ce ~riveşte
6
numărul total al populaţiei câmpulungene, propunându-se cifre precum 4 500 sau 4
17
750 de suflete (deci o densitate medie de peste 4 suflete/casă). Considerăm , în să,
estimările de până acum mult prea generoase şi apreciem, evident, cu rezervele de
rigoare, populaţia totală a oraşului Câmpulung la circa 4 OOO de locuitori (Anexa,
Tabelul 1).
' S-a considerat ca primul recensamânt 1-a constituit catagrafia din 181 O, alcătuita de autorităţile ruseşti ; cf. I.
Hurdubeţiu, FI. Mârţu, op. cit„ p. 38. În lumina noilor cercetări , putem afirma astăzi că cea mai veche
catagrafie a oraşului Câmpulung este cea elaborată de autorităţile ruseşti în 1774 (vezi Cf. Florina Mohanu,
Ioan Hera-Bucur, Catagrafia judeţului Muscel din 1774, în „Revista Arhivelor", 1992, nr. 3, p. 327-437)
9
La 1648, Petru Bogdan Baksic, vicar apostolic al Ţării Româneşti , menţiona, pentru prima oară, la
Câmpulung, existenţa unui „registru parohial" (cf. Călători străini despre Ţările Române, voi. V, Bu c ureş ti,
1973, p. 264), redactat de către părintele fran ciscan conventual Francesco Maria Spera din Narni, parohul
Bărăţiei între 1645 şi 1652 (Ibidem , p. 261-263, 387-388).
111
Ele preluau de fapt informaţiile unui alt că l ugăr franciscan, fratele Celestin Veneţianul ; Ibidem, voi. li,
1970, p. 509.
11
ibidem, voi. IV, 1972, p. 576.
11
Ibidem, voi. 11, p. 51 O.
13

Ibidem .

•~

Cf. Şt. Ştennescu, op. cit„ p. 132. Acest coeficient însă este admis în mod arbitrar (cf. Ş . Papacostea,

Populaţia Ţării Româneşti în ajunul reformelor lui Conslantin Mavrocordat. Un document inedit, în „Studii .
Revistă de istorie", 19, 1966, nr. 5, p. 930}, existând o condiţionare de tip geo-climatic în stabilirea numărului
de membrii într-o familie-casă (cf. Traian Stoianovich, Between East and West: the Balkans and

Medllerranean Worlds, voi. II, New Rochelle, New York, 1992, p. 133-146).
15
Cf. B. Muregescu, Istorie românească-istorie universală (600-1800) , ed. a II-a, Bucureşti, 1999, p. 41.
11
' Cf. I. Hurdubeţiu, FI. Mârţu, op. cit„ p. 37; cf. FI.. Mârţu, Dinamica demografică, în voi. CâmpulungMusce/, Ieri şi azi, Câmpulung Muscel, 1974, p. 41-42).
17
Cf. P. Cernovodeanu, Societatea feudală românească văzută de călătorii străini (sec. XV-XVJJJ) ,
Bucureşt i ,

1973, p. 178).
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după

l11 l ormaţiile lui Botero, „900 de case" 18 dintre care „40 ... ale saşilor catolici" 19 , deci în
jltl' de 3 440 de ortodocşi şi probabil 160 de catolici2°. Rezultă, astfel, că în 1596, sau în

111rul acestei date, populaţia totală a oraşului Câmpulung se ridica la circa 3 600 de
11 1lete (Anexa, Tabelul 1).
Potrivit acestor informaţii , în intervalul 1581-1596 populaţia Câmpulungului a
111110 cut o scădere numerică de la circa 4 OOO de suflete la circa 3 600 de suflete.
· ·as tă scădere demografică a fost determinată de o serie de factori precum:
11 ·ulitatea excesivă (1592-1594) 21 , o epidemie de ciumă (1592) 22 şi o puternică
I 111 mete 23 , cauzată de jafurile turco-tătare ( 1595)24 .
Ne atrage atenţia, însă, scăderea bruscă a populaţiei catolice de la 400 de
-11 1lote la circa 160 de suflete şi a numărului de cămine (familii) catolice de la 250 la 40
(Anexa, Tabelul l). Acest regres demografic poate fi pus pe seama factorilor
11 1 11\ionaţi mai sus, dar şi pe seama schimbărilor confesionale care s-au produs în a
do ua jumătate a secolului al XVI-iea în Europa Centrală şi sud-estică25 , deci şi în
"P 1\iul românesc 26 • Este vorba de un fenomen de reconversie a catolicilor din Ţara
l t o rnânească, la luteranism 27 sau la ortodoxie 28 .
11 secolul al XVII-iea, relatările despre comunităţile catolice din Ţara Românească se
11111 ulţesc, ca urmare a propagandei catolice susţinute de Biserica Romei în Europa
t ' • ntra lă şi de sud-est, prin intermediul călugărilor franciscani observanţi, veniţi din
flu lgaria29 „ şi a misionarilor trimişi de Propaganda Fide30 , pentru „restaurarea

'' ( 't'l lători străini despre Ţările Române , voi. IV, p. 576.
" lhlde m.
'" ln condiţiile în care numărul gospodăriilor a scăzut este de presupus că densitatea medie, în cazul
1 11111 u nităţii

catolice, a crescut. Aplicăm, aşadar, acelaşi coeficient 4, ca în cazul comunităţii ortodoxe.
l)c aproximativ 15 galbeni pe gospodărie (cf. B. Murgescu, op. cit., p. 151). Este rezultatul cererilor
I 1pc1Ule şi a abuzurilor otomane (cf. Şt. Ştefănescu, Conjuncturi socio-politice şi situaţia demografică în
/11m Românească în secolele XIV-XV/, în volumul Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică, voi.
'1( 'l11j, 1972, p. 86-87).
' I' Cernovodeanu, P. Binder, Cavalerii Apocalipsului. Calamităţile naturale din trecutul României (până la
18011) , B ucureşti , 1993, p. 57-58.
11

'' Ibidem , p. 58.

Vezi Călători străini despre Ţările Române, voi. lll, l 97 l, p. 532.
Vezi pe larg despre, în: Hsia R. Po"chia, Social discipline in the Reforma/ion: Central Europe 1550-1650,
l(o111hledge, London, 1989; Idem, The world of Catholic Renewal, 1540-1770, Cambridge University Press,
1'>98
''' Vezi Cesare Alzati, „ Reforma" şi reforma catolictifaţă înfaţă cu ortodoxia pe pământ românesc în a doua
/J111itJ1ate a secol11/11i al XVI-iea, Idem, În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spaţiului românesc, ed.
~ '!'urc uş, Cluj-Napoca, 1998, p. 140-170.
I cr. I. Hurdubeţiu , FI. Mârţu , op. cit„ p. 38.
" ·esare Alzati, op. cit., p. 145-146: „Nevoile de o stabilă viaţă bisericească şi de asistenţă religioasă mai
hl 1 1~ organizată, precum şi închegarea unor legături matrimoniale au dus la un Fenomen prin care credincioşii
ulut in i» au intrat în biserica «greacă» , în timp ce câteva practici orientale au fost preluate şi de comunităţile
1nrnase ancorate în propria lor credinlă « papistă» " .
" Ibidem, p. 145.
"' Ibidem . Sacra Congregatio de Propaganda Fi de a fost înfiin1ată de către papa Grigore XV ( 1621-1623) prin
h11la lnscrutabili Divinae (22 iunie 1622); Istvan GyOrgy Toth, Primul recensământ catolic din secuime
(llaportul lui Istvan Szalinai din 1638), în „Studii şi Materiale de Istorie Medie'', XIX, 2001, p. 3; vezi mai
p · larg în The Catholic Encyclopedia, Internet, //www.newadvent.org/cathen/12456@htm.2002.
11

11
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catolicismului"31 •
Primul dintre aceştia a fost Silverio Pilott1 din Penna, care la 28 decembrie
1637 informa Sacra Congregaţie că „biata tunnă a credincioşilor <catolici>" din Ţara
Românească se ridica „la numărul de 288, împărţiţi între oraşele Târgovişte,
Câmpulung şi Bucureşti" 32 . Cei mai mulţi se aflau, probabil, la Câmpulung. Numărul
lor, deşi nu-l cunoaştem, părea mult inferior celui de la sfărşitul secolului XVI.
În numai câţiva ani, însă, populaţia catolică a cunoscut din nou o creştere
numerică . La 1640, în Câmpulung existau, potrivit relatărilor lui Petru Bogdan Baksic,
500 de catolici, dintre care „400 în vârstă de a fi împărtăşiţi şi 100 de copii" 33 . Practic
populaţia catolică a atins şi chiar a depăşit pragul numeric al anului 1581 (Anexa,
Tabelul 2). Dar, cum se explică acest spor demografic ? Răspunsul îl găsim în relatările
lui Baksic: aceşti catolici câmpulungeni au fost, multă vreme, trecuţi la luteranism,
preoţii lor fiind numiţi de către luteranii din Transilvania34 , dar în urmă cu un an, de la
cele relatate de Baksic, adică în 1639, „părinţii misionari ai sfintei Congregaţiuni ,
minoriţi conventuali <Silverio Pilotti şi Giuvenale Falco>, cu ajutorul lui Dumnezeu şi
bunăvoinţa domnului <Matei Basarab>, au alungat din biserică pe preotul luteran şi au
început să predice ... " 35 , aducându-i, din nou, pe aceşti rătăciţi cârnpulungeni la dreapta
7
credinţă (catolică) 36 şi redând cultului catolic biserica Bărăţiei3 . În ceea ce priveşte
numărul de case catolice, Baksic nu ne oferă nici o informaţie . În schimb, arată că la
Câmpulung erau „400 de case de schismatici care fac peste 2 OOO de suflete de
români" 38 . Rezultă, deci, că erau în medie 5 locuitori într-o casă. Dacă aplicăm, prin
analogie, acest coeficient demografic şi comunităţii catolice, putem aprecia numărul
caselor acesteia la 100 (Anexa, Tabelul 2).
Primul preot paroh al acestor saşi câmpulungeni, readuşi la dreapta
credinţă (catolică), a fost părintele minorit conventual Giuvenale Falco (1640-1645/ 9,
el fiind urmat, apoi, de părintele Maria Spera din Nami (1645-1652) 40 • În vremea
acestuia din unnă, Baksic menţionează primul registru parohial (cartea parohului)4 1 în
care se ţinea o evidenţă clară a populaţiei catolice din Câmpulung. În decembrie 1648,
când Baksic vine din nou la Câmpulung, de această dată în calitate de vicar apostolic al
Cesare Alzati, op. cit.
Călători străini despre Ţările Române, voi. V, p. 105.
n Ibidem, p. 209.
34
Ibidem. Această numire a pastorilor luterani s-a fl\cut, probabil, după invazia principelui ardelean Gabrîel
Bâthory în Ţara Românească (1610-1611); cf. Claudiu Neagoe, Catolici şi ortodocşi la Câmpulung în veacul
al XVII-iea. Un aspect privind toleranţa la români, în „Gazeta de Muscel'', VI, 1999, nr. 209, p. 6.
JJ Călători străini despre Ţările Române, voi. V, p. 209.
"' Ibidem.
37
F. M. Popescu, Hram şi relicve în bisericile Câmpulungului. Bakslt: despre moaştele Bărăţiei, ln „Gazeta
de Muscel", V, 1998, nr. 138, p. 3.
u Călători străini despre Ţările Române, voi. V, p. 211 . Credem că şi în cazul ortodocşilor a fost vorba de o
creştere numerică, prin adăugarea unor ;,streinr' ce s-au stabilit la Câmpulung în vremea lui Alexandru-vodli
lliaş (1616-1618); vezi Şt. Trâmbaciu, Gh. Pâmuţă, Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale oraşului
Câmpulung-Muscel, 1215-1747, doc. 4 (25 martie 1633), p. 78-79.
39
Menţionat de către Baksic în 1640 (Călători străini despre Ţările Române, voi. V, p. 209) şi în 1641
(Ibidem, p. 252).
•o Menţionat de acelaşi Baksic în 1648 (Ibidem, p. 261 , nota 279), dar stabilit la Câmpulung în 1645 (Ibidem ,
p. 263, nota 288). El însuşi relata, la 1652, ca a păstorit la Câmpulung mai bine de cinci ani (Ibidem , p. 382).
" Ibidem , p. 264 .
li

32
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V 11ahiei 42 , în „cartea porohului" mai figurau „229 de suflete de catolici"43 . Numărul
p p ulaţiei catolice câmpulungene s-a redus în opt ani Ia mai bine de jumătate (Anexa,
rnficul 1), mulţi fugind, probabil în Transilvania, datorită dărilor grele 44 .
În numai doi ani, însă, populaţia catolică a cunoscut un spor demografic
irprinzător. Potrivit unor relatări târzii, ale lui Francesco-Maria Spera (23 mai 1670),
I · âmpulung fuseseră, în urmă cu douăzeci de ani, adică în I 650, „peste 70 de case de
11 1tolici şi peste 600 de suflete" 45 . Cifrele par, la prima vedere, extrem de îndoielnice,
u ·easta cu atât mai mult cu cât relatările contemporane ale lui Bonaventura din
' mpofranco (3 septembrie 1650) arătau că la Câmpulung se găseau „vreo 40 de
I 11nilii de saşi" 46 , adică vreo 40 de case şi circa 200 de suflete (Anexa, Tabelul 2).
I otuşi, dacă ţinem cont de faptul că în acel an foarte mulţi catolici au fugit în
I rnns ilvania, ca urmare a unei presupuse invazii tătare47 , este posibil ca relatările de
1nui târziu ale lui Francesco-Maria Spera să nu fie departe de adevăr şi în intervalul
uprins între lunile mai-septembrie 1650 să se fi produs o scădere bruscă în rândul
1101icilor câmpulungeni (Anexa, Graficul 1).
Pentru anul 1652, acelaşi Francesco-Maria Spera dădea cifre mult mai
veridice: „259 de suflete de catolici" 48 , adică circa 52 de familii-case (Anexa, Tabelul
i ). Un an mai târziu, în 1653, Baksic arăta că mai „sunt de ritul catolic peste 250 de
ullete" 49 , dar, în orice caz, mai puţine de 259, câte fuseseră cu un an înainte, şi aceasta
p ntru că acum catolicii sunt „foarte împovăraţi 'de biruri" 50 •
Către sfârşitul secolului al XVII-iea numărul populaţiei catolice a fost într-o
ntinuă scădere (Anexa, Graficul 1). Potrivit „relaţiei" lui Gabriel Thomasij Man~i~ în
I 60 catolicii aveau „48 de case cu totul" 51 , mulţi dintre aceştia, precum şi dintre
52
111 todocşi , murind de ciumă • Apoi, la 1682, după „raportul" lui Antonio Angelini din
' unpi, minorit conventual, se mai găseau la Câmpulung „40 de case de catolici" 53 şi,
n s fârşit, la 1688, potrivit unei „relaţii anonime latine" se mai găseau „cam 10 familii
d catolici" 54 , în majoritate sărăciţi şi împovăraţi, ba chiar prigoniţi de către românii
1rtodocşi 55 . La acea dată paroh era fratele Martin Tobia56 .
În secolul al XVIII-iea, populaţia Câmpulungului a cunoscut un regres

H

11
H

Ibidem, p. 195.
Ibidem, p. 264.
Ib idem. Scăzând populaţia, s-a diminuat, bineînţeles, şi numi!rul de case:. circa 46, număr obţinut prin

lmptlrţirea numărului

de catolici la 5, coeficient demografic care se
XVII; vezi Anexa III.
.
41
Ibidem, voi. VII, 1980, p. 207 .
in Ibidem , voi. V, p. 438.
" Ibidem, p. 196.
Ibidem, p. 388.
•v Ibidem, p. 270.

menţine ,

în genere, pe parcursul secolului

i•

111

Ibide m.
Ibide m, voi. Vil, p. 129.
1
Ibidem. Ciuma fusese precedată de pustiirile turco-tătare şi foametea cumplită instaurată ca urmare a
11costora în anul 1659; cf. P. Cernovodeanu, P. Binder, op. cit„ p. 87 .
1
' Călători străini despre Ţările Române, voi. VII, p. 337.
H Ibidem, p. 461.
11
Ibidem .
0
' Ibidem.
11
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continuu, aceasta datorită războaielor care s-au purtat pe teritoriul Ţării Româneştis 7 , a
59
ocupaţiilor străine 58 , a abuzurilor şi jafurilor creştine şi otomane , a calamităţilor
61
60
naturale şi molimelor • În ceea ce priveşte comunitatea catolică din Câmpulung,
relatările călătorilor străini sunt extrem de puţine. Ele nu ne mai oferă nici o cifră, în
schimb scot în evidenţă starea lor materială destul de precară62 • Dispunem, însă, de
. informaţii interne care ne permit să urmărim evoluţia numerică a acestor catolici pe
parcursul secolului al XVIII-iea (Anexa, Tabelul 3). Astfel, la 1731 erau 34 de
catolici63 , la 1736 erau 30 de catolici64 , iar la 1773 şi 1775 mai erau 6 familii de
cato lici6'.
Potrivit unui „raport" austriac, datat 3 I iulie 1737, fhcut probabil de unul din
ofiţerii generalului-maior Gyllani, comandantul trupelor austriece care atacaseră
principatul Ţărji Româneşti 66 , oraşul Câmpulung avea la acea dată până la I OOO de
familii 67 , adică între 3 OOO şi 5 OOO de suflete68 , iar judeţul Muscel avea în total 5 OOO
70
de contribuabili69 , adică între 15 OOO şi 25 OOO de suflete • În 1774, o „catagrafie
7
rusească" menţiona la Câmpulung 630 de case şi 732 de liude 1, adică aproximativ 2

Vezi Şt. Şteflinescu, Istoria românilor în secolul al XVIII-iea. intre tradiţie şi modernitate, Bucureşti,
1999, p. 27-54.
8
' Vezi Claudiu Neagoe, Cdmpulungul tn timpul războiului austro-turc din 1716-1718, în „Analele Cercului
de Istorie «Gheorghe I. Brătianu»", 1-JI(l998-1999), Câmpulung Muscel, 2000, p. 41-44, Idem, Câmpulung,
1737, în „Argessis. Studii şi comunicări'', Seria istorie, X, Piteşti, 2001 , p. 181-183; Idem, -Oraşul
Câmpulung în /Impui „ răzmiriţei " din anii 1788-1790, în „Revista de istorie a Muscelului. Studii şi
comunicări' ', VI, Câmpulung Muscel, Bucureşti, 2001, p. 91 -95 .
' " Vezi Ioan Răuţescu, Cdmpulung Muscel. Monografie istorică, Câmpulung, 1943, p. 26-37.
60
Vezi pe larg la: Ioana Constantinescu, Climă, agricultură şi societale în Ţara Românească şi Moldova sub
fanarioţi, „Revista de Istorie", 42, 1989, nr. 3, p. 259-272.
61
Vezi pe larg în: P. Cemovodeanu, P. Binder, op. cit„ p. 125-204.
62
După relatările lui Anton-Maria def Chiaro catolicii câmpulungeni, ca de altfel şi cei de le Târgovişte şi
Bucureşti, trăiau „în mizerie" (Revoluţiile Valah/el, trad. S. Chris-Cristian, laşi , 1929. p. 13). Cronica
Franciscani/or de la 1764 arăta că din cauza războaielor ,.,raşii s-au retras Încetul cu încetul înspre
17

Transilvan/a; a/ţii care au rămas treptat s-au lepădat de limbă şi au acceptat obiceiurile şi limba valahă, în
din cauza persecuţiilor foarte numeroase şi a obligaţiilor băneşti la care au fost supuşi din partea
valahilor, încetul cu încetul şi-au părăsit credinţa; rămânând dintre ei puţini, cei foarte săraci" (apud G.
Georgescu, Ctimpulung-Musce/ În Cron/cafranciscanilorde la 1764, în ,,Argessis. Studii şi comunicări ", IX,

sfârşii,

2000, p. 255).
cum reiese din privilegiul acordat acestora de Mihai-vodă Racoviţll la I Ofebruarie 1731 : vezi N. Iorga,
Studii şi documente cu privire la Istoria românilor, voi. I, Bucureşti , 1900, doc. XL, p. 289.
'" Aflăm acest lucru din aşezământul lui Constantin vodă Mavrocordat, acordat catolicilor câmpulungeni la I
mai 1736: Ibidem, doc. LU, p. 295 .
6
' Este vorba de cele doull aşezăminte date de Divanul Ţării Româneşti catolicilor de la Câmpulung, primul la
14 ianuarie 1773 (Ibidem, doc. LXXXII, p. 311) şi cel de-al doilea la 21 martie 1775 (Ibidem, doc. LXXXIV,
p. 312). În acesta din urmă, catolicii nu mai apar ca indivizi (suflete) ci, ca unităţi fiscale, I/ude, care
cuprindeau 1-3 birnici (cf. Instituţii feudale din Ţările Romtine. Dicţionar, coord. O. Sachelarie şi N.
Stoicescu, Bucureşti, 1988, p. 280). Aşadar, la sfârşitul secolului XVIII erau 18 catolici, iar coeficientul
demografic era 3 (Tabelul 3).
M Claudiu Neagoe, Câmpulung, 1737, în „Argessis. Studii şi comunicări", X, 2001, p. 182.
67
Ş . Papacostca, op. cit„ p. 935.
.
''" Aceasta dacă aplicăm cei doi coeficienţi demografici, cel rezultat din analiza situaţiei populaţiei catolice
câmpulungene, 3, şi cel folosit în genere de către specialişti , 5.
•• Ş . Papacostea, op. cit., p. 937.
70
Potrivit aceleiaşi raţiuni stabilite mai sus, la nota 69.
71
Florina Mohanu, Ioan Hcra-Bucur, op. cil., p. 329.
Piteşti,

''

3

Aşa
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d suflete72 , iar prin anii 1790-1791 o „catagrafie austriacă" menţiona doar 340 de
i I 700 de sutlete73 . Aşadar, o populaţie destul de mică dacă luăm în calcul şi
r iiile transilvănene din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi primele decenii
,
colului al XIX-lea74 •
În concluzie, oraşul Câmpulung a cunoscut pe parcursul secolului al XVIII1 11 un regres demografic evident, populaţia sa scăzând, într-un interval de o jumătate
11
col, cu aproximativ 45 %: de la 3-5 OOO de locuitori, în 1737, la I 700 de locuitori
111 1790- 1791 (vezi Anexa, Graficul 2).
În primele decenii ale secolului al XIX-iea se Câmpulungul s-a redresat din
p1111 'l de vedere demografic: în anul 1800 erau l 860 de locuitori 75 , în 1810-1811 erau
O de locuitori 76 , în 1831, 4 964 locuitori 77 , iar în 1838, 6 266 de locuitori 78 .
Aşadar, oraşul Câmpulung a cunoscut de-a lungul Evul Mediu o continuă
11 populare: de la o populaţie totală de circa 4 OOO de suflete, la sfârşitul secolului al
VJ.lea, s-a ajuns Ia o populaţie de circa l 700 de suflete, la sfârşitul secolului al
VlTl-lea (Anexa, Graficul 2). Comparând cele două comunităţi câmpulungene,
11 to l ică şi ortodoxă, putem observa că cea catolică a cunoscut o evoluţie extrem de
1111 res antă (Anexa, Graficul 3).
THE DEMOGRAPHICAL EVOLUTION OF THE
CÂMPULUNG-MUSCEL CITY (THE 14t1i-17th CENTURIES)

Abstract
The author presents a less discussed aspect in the literature about the history of
I 111pulung city, that of the demographical evolution in a hive centuries period, the
p 1 od corresponding to the Romanian Middle Age. The main sources were gathered
lt 11111 the relating of the forcing travelers and in a little proportion, the internat
1111 ·tunents, such as censures. The urban community of Câmpulung is analyzed from a
11 I 11 and an ethnic point of view. Câmpulung city was a continuous defopulation in
th Middle Age: the population counted 4000 people at the end of the 161 century and
I /00 people at the end of the l 8th century. Comparing the catholic and the orthodox
111111munity from Câmpulung, we notice that the catholic one had on interesting
vo lution.
u vftnd în vedere faptul ca din această perioada termenul de „liudă" a încetat să desemneze o persoană,
11 v 11lnd denumirea unei unitllli fiscale de 1-3 birnici ; vezi cf. Instituţii feudale din Ţările Române.
/ 111 (Ionar, p. 280.
" ( 'I' . Şerban, Victoria Şerban, Noi contribuţii privind populaţia oraşului Cdmpulung-Muscel (secolul al
I I Iii-lea - primajumătale a secolului al XIX), în „Studii şi comunicări", IV, Câmpulung-Muscel, 1987, p.
llJ/ lnlr-o hartă manuscris austriacă de la 1788- 1789 se menţionau la Câmpulung circa 100 de gospodlirii şi
1Ir • 1 SOO de suflete: Idem, Oraşul Cdmpulung şi fmprejurimile sale oglindile într-un manuscris inedit din
, al X VI/1-lea, „Studii şi comunicliri", II, Câmpulung-Muscel, 1982, p. 93.
1
Voii Louis Roman, Aşezarea slalornică a romdnilor /ransilvăneni in Ţara Romdnească (I 739-1831) , în
111\111 . Revista de istorie", 24, 1971 , nr. 5, p. 924-925 ; Idem, Evoluţia numerică a populaţiei Ţării
H1m1 11eş1i şi migraţia externă (1739-1831) , în „Studii şi Articole de Istorie", XX.Ill, 1973, p. 15-24.
.
11
v nd în vedere faptul cll sporul natural Intre 1790/1791-1811 a fost de 16 locuitori pe an : cf. Constantin
1l1un, Victoria Şerban , Noi conlribuţii privind populaţia oraşului Câmpulung-Muscel (secolul al XVIII-iea
11r1majumălale a secolului al XIX) , în „Studii şi comunicări ", IV, Câmpulung-Muscel, 1987, p. 194.
· /llldem, p. 192.
" /hldem, p. 193.
' /11/de m, p. 194.
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ANEXA

.
Tabelul 1:
al XVI-iea.

Situaţia demografică

Anul

Sursa

1581

Jeronim Arsegno

1596

Giovanni Botero

Tabelul 2:
al XVII-iea.

a

oraşului

Câmpulung la

comunităţii

Nr. case

Români (ortodocşi)
Saşi (catolici)
Români (ortodocşi)
Saşi (catolici)

900
250
860
40

Tipul

Situaţia numerică

a

comunităţii

sfârşitul

Nr.
suflete

3 600
400
3 440
160

secolului

Coeficient
demografic
4

1,6
4

4

catolice din Câmpulung în secolul
Saşi

Anul

1640
1648
1650

Sursa

Nr.
case

Petru Bo~dan Baksic
Petru Bogdan Baksic
Francesco-Maria Spera din Narni

100

(catolici)
Coeficient
Nr.
suflete
demo2rafic
500
5

circa 46
70 (?)

229
600 (?)

5
8,5 (?)

40

circa 200

5

circa 52

259
250
240
200
50

(mai)

1650

Bonaventura din Campofranco

(sept.)

1652
1653
1660
1682
1688

Francesco-Maria Spera din Nami
Petru Bogdan Baksic
Gabriel Thomasii Man~i~
Antonio Angelini din Campi

50
48
40

Relaţia anonimă latină

10

despre

5

5
5
5
5

Ţara Românească

Tabelul 3:
al XVIII-iea

Situaţia numerică

a

comunităţii

catolice din Câmpulung în secolul

Saşi

Anul

Sursa

1731
1736
1773
1775

Privilegiul lui Mihai Racoviţă
Aşezământul lui Constantin Mavrocordat
Aşezământul Divanului Ţării Româneşti
Aşezământul Divanului Tării Române·şti

Case
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11
10
6
6

(catolici)
Coeficient
Suflete
demoe:rafic

34
30
18
18

3
3
3
3
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I AFICUL 1

EVOLUŢIA NUMERICĂ A POPUIAŢIEI CATOLICE DIN

CÂMPULUNG (SEC XVI-XVIII)

-----.. ------------I~

1~

1~

1~

16

1~

1~

1~

1~

E;~~-1~

1~

1~1~

1775

ll FICUL 2

EVOLUŢIA NUMERICĂ A POPULAŢIEI
ORAŞULUI CÂMPULUNG (SEC XVI-XVIII)
- - - - - - - - - - · -- -- - - - - -- -··--· ·---··--··-···'·•··-

900

1581

1596

.

1000

1640

1737
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII , 2004

ORGANIZAREA ADMINISTRATIV Ă ŞI MILITARĂ A
JUDEŢULUI MUSCEL ÎN VEACUL AL XVIII-LEA

CLAUDIU NEAGOE•
Instaurarea regimului turco-fanariot în 1716 a produs importante

schimbări

la

11 velul organizării administrativ-teritoriale şi instituţionale a Ţării Româneşti •
1

Din punct de vedere administrativ, teritoriul Ţării Româneşti era împărţit, în
v icul al XVIII-iea, în 17 judeţe, dintre care 12 în Muntenia şi 5 în Oltenia2 • Unul
lll111 re acestea, respectiv judeţul Muscel, atestat documentar pentru prima oară la
" eputul veacului al XVII-lea3 , a fost organizat, în prima jumătate a veacului al XVlll4
5
1 , în 2 plaiuri şi 2 plăşi . Mai târziu, în 1774, potrivit Catagrafiei judeţului Muscel,
1 dactată de un oficial rus, maiorul secund Ţuricov, judeţul Muscel era împărţit în 2
pi iuri şi 5 plăşi 6 (vezi Anexa I). Prin reforma administrativă din 1813, numărul
pi ilor s-a redus la 47•
Pe lângă organele de conducere locală, orăşenească, în judeţul Muscel au
I tat, în veacul al XVIII-iea, şi reprezentanţi ai autorităţii domneşti, despre care vom
VI rbi în cele ce urmează.

' Ilnl vcrsitatea din Piteşti.
1
Vezi pe larg, în Istoria românilor, voi. VI, Românii între Europa clasică şi Europa luminilor
(I li 1-1821), Bucu reşti , 2002.
( 'f. Anton Maria del Chiaro Fiorentino, Re voluţiile Valahiei, ed. S. Cris-Cristian, Iaş i, 1929, p.
I, cf. Alexandre de Langeron, Jurnalul campanii/or făcute în serviciul Rusiei în 1790, în
1 'tl/ tori străini despre Ţările Române, voi. X, Partea a II-a, Buc ureşt i, 2001 , p. 933 (în
1 on linuare se va cita: Călători străini].
1
Vezi Gheorghe Pâmuţă, Dorina Panaitescu, Judeţul Muscel. Monografie istorică şi socială,
lh1 ureşti , 2001 , p. 14.
1
Mcntionate încă din veacul al XVII-iea; vezi Nicolae Stoicescu, Despre organizarea pazei
hatare/or în Ţara Românească în sec. XV-XVII, în "Studii şi Materiale de Istorie Medie", IV,
I•)60, p. 196-21 o
' Menţionate pentru prima oară documentar, într-un " raport" austriac din 31 iulie 173 7; vezi
rban Papacostea, Populaţia Ţării Româneşti în ajunul reformelor lui Constantin Mavrocordat.
I111 document inedit, în " Studii. Revistă de Istorie", 19, 1966, nr. 5, p. 935.
• Vezi Florina Mohanu, Ioan Hem-Bucur, Catagrafia judeţului Muscel din 1774, în " Revista
1hi velor'', 1992, nr. 3, p. 331-347.
1 f. Gheorghe Pârnuţă, Dorina Panaitescu, Judeţul Muscel. Monografie istorică şi socială,
llucureşti, 200 I, p. 14.
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Până la reforma administrativă din 1740 a lui
Mavrocordat, ispravnicii fuseseră nişte reprezentanţi speciali ai
domniei pe la juder sau prin târgurile importante ale ţării, însărcinaţi cu rezolvarea
chestiunilor urgente . Iată, de pildă, la 24 august 1636, marele clucer Socol Cornăţeanul
apare ca ispravnic domnesc, venit la Câmpulung din porunca lui Matei-vodă Basarab,
pentru supravegherea lucrărilor de refacere a bisericii domneşti Negru Vodă9 .
În urma reformei lui Constantin-vodă Mavrocordat, din 1740, ispravnicii, care
erau aleşi de domn dintre boierii de treapta I şi a II-a, au fost puşi în fruntea judeţelor 10 ,
11
având atribuţii administrative, fiscale, judecătoreşti şi poliţieneşti • Ispravnicii erau
12
schimbaţi anual şi primeau leafă din visteria domnească . Potrivit relatărilor lui
Friedrich Wilhelm von Bauer, leafa unui ispravnic fusese stabilită, în vremea lui
13
Constantin-vodă Mavrocordat, la 4 parale de fiecare leu de capitaţie şi, în plus, erau
14
scutiţi de dări . În veacul al XVfII-lea, leafa ispravnicului de Câmpulung era de 2-300
lei pe lună 1 5 .
Atribuţiile ispravniclor de judeţ, aparţinuseră, până la reforma din 1740,
căpitanilor de judeţ 1 sau ispravnicilor de târg 17 . Cazul Câmpulungului este elocvent în
acest sens, denumirea de "ispravnic de Câmpulung" alternând cu cea de "ispravnic de
Muscef', pentru ca după 1750, aceasta din urmă să se impună 18 •
O nouă reformă administrativă s-a făcut în 1775, sub domnia lui Alexandruvodă Ipsilanti (1774-1782), când pe la fiecare judeţ au fost numiţi câte 2 ispravnici,
unul având atribuţii administrative şi fiscale, celălalt având atribuţii judecătoreşti şi
poliţieneşti 19 . Potrivit Manualului de legi, redactat de Mihai Fotino în 1777, ispravnici i

Ispravnicii de Muscel.

Constantin-vodă

Cf. Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, coord. Ovid Sachelarie şi Nicolae
Stoicescu, Bucureşti , 1988, p. 23 7 (în continuare se va cita: Instituţii feudale); cf. Lucian
Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. Material românesc. Oameni şi înfăptuiri,
Bucureşti , 1999, p. 448. Vezi mai nou: Ştefan Trâmbaciu, Instituţii medievale româneşti.
Ispravnicii de Muscel, în Buletin ştiinţific. Studii istorice, 2002-2003, nr. 1-2, Piteşti, 2004, p. 51.
9
Vezi Gheorghe Pârnută, Ştefan Trâmbaciu, Documente şi inscripţii privind istoria oraşulu i
Câmpulung-Muscel, voi. I, Bucureşti , 1999, doc: 47, p. 182.
10
Despre ispravnici în genere, precum şi o bibliografie generală cu referiri la aceşti a vezi :
Îndrumător în Arhivele Centrale, voi. I, partea a II-a, Bucureşti, 1974.
11
Valentin Al. Georgescu, Petre Strihan, Judecata domnească în Ţara Românească şi Moldova
(! 611-1831). Partea I. Organizarea judecătore ască , voi. li (1740-1831), Bucureşti , 1981 , p.
154-155 ; Instituţii feudale, p. 238; Ştefan Trâmbaciu, op. cit„ p. 52-53.
12
Instituţii feudale, p. 237 .
13
Călători străini, voi. X, Partea I, p. 169.
8

14

Ibidem , p. 177.

15

Cf. Preot laon Răuţescu, Câmpulung Muscel. Monografie istorică, ed. a II-a, Braşov, 1997, p.

155.

Cf. Olga Cicanci, Informaţii despre organizarea administrativă şi fiscalitate în rara
(1764-1765) în opera lui Atanasie Comnen Ipsi/ante, în "Studii. Revista de Istorie",
19, 1966, nr. 2, p. 347.
r
17
Cf. Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova
(sec. XIV-XVII) , B ucureşti , 1968, p. 125.
18
Cf. Ştefan Trâmbaciu, op. cil., p. 52, 54-55.
16

Românească

19

Instituţii feudale, p. 237 .
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1 w u l eş i

de domn din rândul acelor boieri, mari sau mici, români sau greci2°, a căror
lltate era neîndoielnică, "oameni cu nume şi faimă bună" 21 , care trebuiau să fie
11111 1rflali la orice judecată şi să păzească dreptatea "atât în trebile publice, cât şi în
I private"22 • La numirea în funcţie, ispravnicii depuneau următorul jurământ: "Jur
11 I >11mnezeu cel atotputernic şi pe născătoarea de Dumnezeu Maria şi pe cele patru
1 WIHhelii pa care le ţin în mâini că îmi voi da toată silinţa în funcţia ce mi s-a
1111 1•1J clinţat; jur, de asemenea, că nu am dat şi nici nu voi da cuiva ceva pentru
i/1//11 rea funcţiei sau pentru a-mi asigura protecţia sa, după cum nici n-am promis şi
111 I nu m-am înţeles cu cineva că îi voi trimite ceva din provincie, şi nici nu-i voi
11 /111/t ; mă voi purta cinstit faţă de supuşi mulţumindu-mă cu leafa ce mi se dă de la
h /1 rle; mai presus de orice îmi voi da silinţa ca impozitele să fie strânse la vreme; în
1•111 • se voi fi imparţial faţă de împricinaţi şi voi păzi dreptatea atât în treburile
23
1111/i/lc:e, cât şi în cele private" .
Un călător străin, abatele Lionardo Panzini, referindu-se Ia ispravnici, în acelaşi
Ol 177 7, arăta: "Fiecare judeţ are unul sau doi guvernatori politici, numiţi ispravnici
/ t 11 ). care trebuie să vegheze la menţinerea bunei ordini în judeţul lor, să aibă grijă
I 1 percepe veniturile publice şi contribuţiile care sunt impuse de domn, să ducă la
1111/illnire toate poruncile care le sunt trimise de la Curte în judeţele respective; în
MtJ'il, ispravnicii sunt delegaţi ai domnului în slujba sa şi a statu/ut'24 . Leafa
I pr 1vnicilor a fost fixată la suma de 5 OOO de piaştri pe an 25 .
La 1780, pe lângă cei doi ispravnici a fost numit şi câte un ''judecător" 26 , care a
111 lu l, probabil, atribuţiile "vornicului de târgm. Ispravnicul putea doar să cerceteze
111 I lni le, nu şi să le judece, acest privilegiu aparţinând domnului şi Înaltului Divan .
I I , de pildă, la 12 aprilie 1730, Nicolae-vodă Mavrocordat poruncea ispravnicului de
I 111pulung, Pană slugerul, să cerceteze pricina iscată între egumenul mănăstirii Negru
Vu I ş i j udeţul Cârstea pentru dreptul de proprietate asupra muntelui Zănoaga 28 . Un alt
11111 fllcl, izbucnit între egumen şi judeţ a fost cercetat, prin poruncă domnească, dată la
ulie 1784, ispravnicilor de Muscel, de această dată pentru darea căminăritului 29 .
I lui tni mai târziu, în 1786, ispravnicii au avut de cercetat pricina iscată între orăşenii
30
1111 ulungeni şi egumenul mănăstirii Negru Vodă pentru "târgul ce să face în oraş" .
1ltfel, aceştia au primit, de la începutul deceniului şapte, porunci domneşti pentru
1 1111

' I 'f. Lucian Predescu, op. cit.; cf. Preot Ioan Răuţescu, op. cit., p. 155.
de stat a Ţării Româneşti (J 765-1782). Fragmente din proiectele de cod general
de legi redactate de Mihail Fotino în 1765 (Cinci titluri), 1766 (Opt titluri) şi
I li ~ artea I) , ed. Valentin Al. Georgescu şi Emanuela Popescu-Mihuţ, Bucureşti, 1989,

'' I Jt l(Onizarea
1111 manualele

I'i //ilde
I .
m, p. 235.
1

l/i/dem.

•I '11/<'l tori străini,
11

voi. X, Partea I, p. 216.

1'I. Instituţii feudale , p. 237.

f'ro vilniceasca condică, Bucureşti, 1957, XV, 1-3 .
Ilupii 1753 acesta nu mai este menţionat; vezi Ştefan Trâmbaciu, op. cit., p. 55-56.
1
• l hcorghe Pârnuţă, Ştefan Trâmbaciu, op. cit., doc. 35, p. 128.
1
1/1/dem, doc. 134, p. 230-231.
11
1/1/dem, doc. 141 , p. 239.
11
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organizarea şi grija vestitului târg de la Câmpulung, cunoscut sub numele de "zborul de
la Sf. Ilie" 31 •
Începând cu reforma lui Alexandru Ipsilanti (1775), ispravnicii aveau sâ
depindă, conform relatărilor abatelui Panzini, politic de domn, militar de marele spătar
32
şi fiscal de marele vistier •
Ştim astăzi, datorită listei publicate relativ recent de Ştefan Trâmbaciu, care au
fost ispravnicii judeţului Muscel (sec. XVIl-XIX)33 . Se impun, totuşi, nişte completări ,
având în vedere faptul că sunt ispravnici care nu figurează în lista menţionată . Pe
aceştia îi enumerăm mai jos, cu precizarea că scurta noastră listă nu cuprinde decât pe
acei ispravnici, din veacul al XVIII-lea, mai puţin cunoscuţi:
•Şerban Prisăceanu biv vei comis, ispravnic de Câmpulung (3 nov. 1710)34
• Constantin Olănescu (31 iulie 173 7)3 5
• Constantin Brezoianu ( 1 iul. 17 44 )3 6
•Constantin? (8 ian. 1745)37
• Ianache biv vei pitar ş i Nicolachi biv vei cihodar (4 aug. 1752)38
•Anastasie (27 ian. 1759)3 9
• Dumitrache bagi Marco biv vei paharnic (1764 )40
•Dimitrie Roset biv vei spătar (1765)41
• Constantin Văcărescu şi Gheorghe Drugănescu (30 aug. 1776)42
• Sandu pitar (26 mai 1777)43
•Constantin Racoviţă biv vei logoflit şi Alexe ceauşul (13 iul. 1779)44
• Grigoraşco Hrisoscoleu clucer şi Milialache Manu biv vei armaş (3 ian.
45

1794)

• Manolache cuparu (2 febr. 1796)46
•Iordache Filipopolitul (4-10 febr. 1798)47 •

31

ibidem, doc. 91 , 121 , 157, 165, 168.
Călători străini, voi. X, Partea I, p. 217.
33
Vezi Ştefan Trârnbaciu, op. cit„ p. 54-58.
34
Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire ia istoria românilor, voi. Ill, Bucureşti , 1900,
doc. 28, p. 3 1.
35
Şerban Papacostea, op. cit., p. 937.
36
Gheorghe Pârnuţă, Ştefan Trârnbaciu, op. cit„ voi II ( 1700-1799), doc. 62, p. 154.
37
Ibidem, doc. 64, p. 156.
38
Nicolae Iorga, op. cit., doc. 29, p. 31 .
39
Gheorghe Pâmută, Ştefan Trârnbaciu, op. cit., doc. 80, p. 171.
40
Ib idem, doc. 86, p. 177.
41
ibidem , doc. 194, p. 306.
42
Ib idem, doc. 111 , p. 204.
43
Ibidem , doc. 115, p. 207.
44
Ibidem, doc. 116, p. 209.
45
Ibidem, doc. 176, p. 285 .
46
Ibidem , doc. 182, p. 291.
47
Ibidem , doc. 190, p. 302.
32
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Cdpitanul de Climpulung sau cilpitanul de Muscel Instituit, probabil, în urma
1 ltu mei administrative a lui Constantin-vodă Mavrocordat, din 1740, căpitanul
1 1 11~ u/ung a preluat toate atribuţiile vei căpitanului de margine sau căpitanului

de
de

1•111 , conducătorul unor slujbaşi administrativi şi militari de la hotarele ţării49 .
Până la 1740 fuseseră 3 căpitani de margine sau de târg, la Cerneţi, la Focşani şi
, I tina50 • Acum, însă, li s-a adaugat şi cel de la Câmpulung, el fiind menţionat în
1 I 11 rile a doi călători străini, Andreas Jăscke şi Zacharias Hirschel, me~teşugari
1
1111 mi de confesiune evanghelică, ajunşi la această dată în Ţara Românească . Un alt
1 I I r german, Friedrich Wilhelm von Bauer, avea să menţioneze, la 1778, existenţa a
pitani de margine, având în subordinea lor 200 de slujitori 52 •
Până la reforma lui Alexandru lpsilanti din 1775, căpitanii de judeţ erau numiţi
11 marele spătar şi se aflau în subordinea acestuia53 . După această reformă , deşi au
11111 nuat să fie numiţi de către marele spătar, căpitanii de judeţ au fost puşi în
54
111 rdinea ispravnicilor .
La 1764-1765, în subordinea căpitanului de Muscel se aflau 43 de slujitori, din
55
1 11 33 cu sediul la Câmpulung, iar ceilalţi IO cu sediul la Călineşti, lângă Piteşti •
56
I 1• ni mai târziu, în 1774, acesta avea sub comandă 59 slujitori: la Călineşti erau
H<.le slujitori sub comanda căpitanului Andrei Podiţ57 , apoi 6 potecaşi la Nămăeşti 58 , 9
plft 1 i la Cetăţeni 59 , 2 plăiaşi la Micloşani 60 , 8 potecaşi la Văleni61 şi 6 potecaşi la
li I ni 62 •
Dacă numărul slujitorilor pe la judeţe fusese micşorat sub Nicolae şi Constantin
63
vrocordat , spre stărşitul veacului al XVIII-iea numărul lor a fost sporit de către
I 11urioţi în contextul conflictelor militare austro-ruso-turce. La 1774, în judeţul Muscel
64
1 u, de pildă, 134 slujitori: ai judeţului, ai spătăriei, ai isprăvniciei şi ai căpităniei
( zi Anexa II). Singura lor obligaţie către stat era "ploconul domnesc'', 4 lei de slujitor

lngurul cunoscut până acum fiind Preda Drugănescu, menţionat la 26 mai 1732; cf. Theodora
şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din secolul al XVIII-iea.
//1 / cronologice şi cursus honorum, IV, în "Revista Arhivelor", XLIX, 1972, voi. XXXIV, nr.
I p. 666.
1
/11st//uţiifeudale, p. 84.
111
Vezi Theodora Rădulescu, op. cil., p. 667-668 .
11
;f, Călători s/răini, voi. IX, p. 249.
11 ' lători străini, voi. X, Partea I, p. 165.
11
:r. Lionardo Panzini, în Căldtori străini, voi. X, Partea I, p. 217.
11
Ibidem.
11
lga Cicanci, op. cit„ p. 355.
,
• t'Bpitan de Câmpulung, la acea vreme, era Tănase polcovnic; apud Ioan Diaconu, Prostituţia
'"' rd u tolerat, în "Magazin Istoric", XXXIII, 1999, nr. 4, p. 69.
11
Florina Mohanu, Ioan Hera-Bucur, op. cit., p. 340.
'' Ibidem, p. 344.
•v Ibidem.
141
Ibidem, p. 345.
1
• Ibidem.
u Ibidem.
1
• cr. Friedrich Wilhelm von Bauer, în Căldtori străini, voi. X, Partea I, p. 161.
4
Vezi Florina Mohanu, Ioan Hera-Bucur, op. cil., p. 331-345.
4

I Alulescu, Sfatul domnesc
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şi 2 lei de menzil, introdus de Constantin-vodă Mavrocordat·în 1740 . Ea a crescut,
însă, excesiv de mult în 1767 sub domnia lui Alexandru Ghica66 •
Alţi slujbaşi domneşti la Câmpulung. În veacul al XVIII-iea, pe lângă slujbaşii
menţionaţi anterior, la Câmpulung au mai existat şi alţii, permanenţi sau ocazionali, în
funcţie de importanţa atribuţiilor pe care le îndeplineau.
Unul dintre aceştia a fost "bşleaga" (beşli-agasî), menţionat la Câmpulung încă
din a doua jumătate a veacului al XVII-lea67 . La 29 iunie 1715 , Ştefan-vod ă
Cantacuzino trimitea la Câmpulung ca "beşleagă" pe Hussein-aga, pentru a preveni
eventuale "gâlcevi şi nebunii'' ale turcilor veniţi la "bâlciul" anual de aici pentru
negoţ68 • Asfel de situaţii au fost destul de frecvente în veacul al XVIII-iea.
Un alt slujbaş domnesc la Câmpulung, menţionat mai întâi ocazional, apoi
permanent, după reforma administrativă a lui Alexandru Ipsilanti (1775), a fost
"epistatuf', un supraveghetor domnesc a cărui autoritate s-a suprapus peste cea a
69
judeţului de Câmpulung • Primul epistat menţionat la Câmpulung a fost Apostol
70
lsbăşoiu (1765) . Alţi doi importanţi epistaţi ai oraşului, la sffirşitul veacului al XVIJI lea, au fost Gheorghe Rucăreanu (1786) şi Bănică Urianu (1786, 1792)71 • La
Câmpulung, epistatul judeca pricinile ivite între boieri, neguţători şi orăşeni, controla
repartizarea dărilor de către jude şi pârgari, ţinea sub observaţie eventualele abuzuri ale
judeţului. El era ales de marele postelnic şi întărit de domn 72 •
În sfârşit, un slujbaş mai puţin cunoscut a fost "naziruI'', mai mare peste vătafii
de plai, cu atribuţii militare şi poliţieneşti 73 . Primul nazir a fost biv-treti logofătul
Gheorghe Rucăreanu, menţionat la 1787, mai mare peste cele două plaiuri ale judeţului
74
Muscel, Nucşoara şi Dâmboviţa .
De-a lungul veacului al XVIII-iea, judeţul Muscel s-a bucurat, aşadar, spre
deosebire de alte judeţe ale Ţării Româneşti, de o atenţie specială din partea autorităţii
centrale, ca urmare a însemnătăţii economice şi comerciale a oraşului Câmpulung, dar
şi a poziţiei sale geo-strategice.
65

Cf. lnstituţiifeudale, p. 364.
Friedrich Wilhelm von Bauer, în Călători străini, voi. X, Partea I, p. 177.
67
La 8 iulie 1670, Antonie Vodă din Popeşti , luând cunoştinţă de jalba orăşenilor câmpulungeni,
pentru abuzurile turci lor care veneau la "târgul"sau "zborul de la Sfăntul Ilie", a poruncit unui
beş/eagă să meargă la Câmpulung pentru a face ordine şi pentru a-i ţine în frâu pe turcii de aici ;
Gheorghe Pârnuţă, Ştefan Trâmbaciu, op. cit„ doc. 129, p. 290.
68
Cf. Dinu C. Giurescu, Anatefterul. Condica de porunci a visteriei lui Constantin Brâncoveanu,
în "Studii şi Materiale de Istorie Medie", V, 1962, doc. 67, p. 412.
69
lnstituţiifeudale, p. 186.
70
Gheorghe Pârnuţă, Ştefan Trâmbaciu, op. cit„ doc. 86, p. 177.
71
Preot Ioan Răuţescu, op. cit„ p. 153.
72
lbidem.
73
Instituţii feudale, p. 3 16.
74
Cf. Octav-George Lecca, Familiile boiereşti române. Istorie şi genealogie (După izvoare
autentice), ed. Al. Condeescu, Bucureşti , 1999, p. 607. Vezi despre şi la: Ştefan Trâmbaciu,
Organizarea şi conducerea obştii moşne nilor câmpulunge ni, în "Studii şi comunicări" , IV ,
Câmpulung Muscel, 1987, p. 122.
65

66
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ANEXAI
rganizarea administrativă a judeţului Muscel după „Catagrafia" de la 1774
Numărul

Unitatea

de
sate incluse
9

11d ministrativă

f'l llu l Nucşoara

Numele satelor
Berevoieşti,

Corbşori,

Nucşoara,

Stăneşti,

Poenărei ,

Albeşti,

Slănic,

Nucşoara,

l'I

18

Râul Doamnei

Corbi
Stăneşti-U ngureni, Domneşti, BerevoeştiUngureni, Sădeşti-Ungureni, Petroşani,
Retevoeşti, Găneşti, Jupâneşti, Leiceşti,
Păcioiu,

Coşeşti,

Tămăşeşti,

1111 a Bratia-Bughia

19

'-

Dărmăneşti,

Piscani,

Petreşti,

Purcăreni, Mirceşti,

Ciumesti
Godeni, Coteşti, Coieşti, Capul Piscului,
Rădeşti, Stâlpeni, Hârtieşti, Drăghici,
Mihăeşti, Mănăstirea Aninoasa, Vlădeşti,
Valea Vacii, Goleşti, Lungeşti, Schitu
Uliţa,

Româneşti,

Bălileşti,

Băjeşti,

Negeşti,

12

l'l 1sa Dealului

Ştefăneşti,

Mare,

Mănăstirea

Vieroşi,

Valea

Goleşti, Văleni, Guşaţi, Ciocăneşti,

Vrăneşti ,

Cârstieni,

Călineşti-Călineasca,

Călineşti, Mănăstirea Râncăciov

Plo a Cârcinovului

11
'

-

l'I sa Argeşelului

11

l' l liul Dâmboviţa

11

Dobreşti , Ţigăneşti, Ciolceşti , Leurdeni,
Glâmbocelu,
Beleţi,
Priboeni,
Topoloveni, Valea Tătarului, Negreşti
Mioveni, Conţeşti, Colibaşi, Davideşti,
Voroveni, Vultureşti, Hârtieşti, Boteni,
Mătău , Juguru, Poenari
Nămăeşti,

Bădeni ,

Cetăţeni,

Micloşani,

Văleni,

Valea Mare, Bădeni-Ungureni ,
Dragoslavele, Rucăr, Lereşti, Vişoi
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ANEXA II
Repartiţia

slujitorilor domneşti din judeţul Muscel potrivit „Catagrafiei" din 1774
Numiirul slujbaşilor

Satul

Unitatea
administrativă

Plaiul Nucşoara

Berevoeşti

Albeşti
Slănic

Plasa
Râul Doamnei

Domneşti

Jupâneşti

Leiceşti
Coşeşti

Petre şti
Piscani
Purcăreni
Mirceşti
Ciumeşti

Plasa
Bratia Bughia

Godeni
Coteşti

Capul Piscului
Rădeşti
Hârtieşti

Bălileşti
Băjeşti
Negeşti

Plasa Dealului

Şteflilleşti

Valea Mare
Văleni

V răneşti
Călineşti

pe moşia
Stanca

I lefegiu spătăresc
I slujitor
1 slujitor la judeţ
3 slujitori lajudeţ
8 slujitori
2 slujitori
4 slujitori
I 1 slujitori
2 slujitori
4 slujitori
2 slujitori
2 slujitori
2 slujitori
/
3 slujitori
4 slujitori
17 slujitori
5 slujitori
I slujitor
2 slujitori
2 slujitori
I slujitor
3 slujitori
1 slujitor isprăvnicesc
3 cimirfşei şi 5 lefegii spătăreşti
28 de slujitori ai căpitanului
Andrei Podiţ

serdăresei

Călineasca
Călineşti,

pe

moşia

Goleştilor

Plasa
Cârcinovului

Ţigăneşti

Valea Tătarului
Mioveni

31 de voluntari ai
praporscicului Ivan
5 slujitori isprăvniceşti
14 voluntari ai praporscicului
Stanea
2 voluntari ai praporscicului
Nedelcu
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Numărul slujbaşilor

Satul

Unitatea
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1\ dministrativă
1

lasa

Voroveni

2 slujitori

rgeşelului

Vultureşti

9 slujitori
5 slujitori
5 slujitori
8 slujitori
1 cătană spătărească
6 potecaşi
9 plăiaşi

Hârtieşti

Boteni
Juguru
Poenari
Nămăeşti

>la iul
am boviţa

Cetăţeni

Micloşani
Văleni

Bădeni

.

2 plăiaşi

8 potecaşi
6 potecaşi

THE ADMINISTRATIVE ANO MILITARY ORGANIZATION
OF MUSCEL COUNTY IN THE 18th CENTURY
Abstract
The central authorities paid a special attention to the Muscel County in
111111parison with the other counties of Wallachia, because of the economical and
111111mercial import and also because of its geo-strategically position. Beside the local
1111horities of the city in Muscel County in the l 8th century also existed the lordly
111h rities such as the sub prefects, the captains of Câmpulung and other lordly
ni I cials.
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ARGESIS, STUDII

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

nlSERICA SFÂNTUL NICOLAE DIN ŞUICI, JUDEŢUL ARGEŞ,
MONUMENT ISTORIC DE ARHITECTURĂ
DIN SECOLUL AL XVIII-LEA
GEORGE GEORGESCU.
Biserica Sfântul Nicolae din Şuiei-Argeş (fig. I), este un monument istoric de
de la sfârşitul secolului al XVIII-iea, t'ăcând parte din a doua epocă a noului
III 1omânesc al renaşterii. A fost construită în anul 1792 de Ene Brătianu, cum am
1 ii însemnat chiar în mai multe locuri şi pe tencuiala bisericii, în interior şi exterior,
l1•11 tul pffi" (7300). Aşa cum s-au exprimat şi cercetătorii de la _Com isiunea
M1111umentelor istorice în anul 1936 1, biserica e foarte s implă şi rustică . ln formă de
1111 11b ie, construită din zid de cărămidă cu bolovani de râu, ea are 17x6 m, şi se
111111· t c rizează prin: medalionul circular de la frontispiciu în care e pictat şi hramul ;
111 iii simplu cu cărămizi din ţate înălţat în dreptul pridvorului; un caz rar de stâlpi
1111 1> •onali ; aco lade trilobe la stâlpii din pridvor şi pronaos; scara 'în elice în colţul de
11111d vest al pronaosului care urcă la clopot; cei doi contraforţi adăugaţi de la absida de
1 h ri t a altaru lui, prin 1868 şi bolta ovoidă din pronaos.
11 lill cc tură

Fig. I. Biserica Sfântul Nicolae din Şuiei-Argeş.
",11 11 c 1.

llul ctinu l Comisiei Monumentelor Istorice", 1936, p. 58.
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Deasupra uşii de intrare, în locul vechii pisanii care nu se mai păstrează, în
anul 1925 restaurându-se pictura, s-a pus o inscripţie cu următorul cuprins: „AceastA
sfântă Biserică cu hramul Sffintul Nicolae, din temelie fiind zidită la leatul „ S-a reparat
şi rezugrăvit în anul 1864 cu stăruinţa cucoanii Sultana Tigveanu. în anul 1925 din
venitul proprietăţii acestei Biserici dăruită ei de răposata Safta Vrăbiescu, s-a reparat,
şindrilit şi restaurat zugrăviala scoţându-se la iveală o pictură mai veche ce se vede la
catapeteasma şi stâlpii din pronaos restaurându-se şi vechia clopotniţă. 1 august 1925,
pictor, Theodor Pupazescu pictor profesor Bucureşti". Din anul 1984, când s-a resfinţit,
s-a scris peste ea pisania actuală: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, s-a
zidit această sfântă Biserică, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, între anii 1790-1792, de
Ene Brătianu, şetrar, lângă temelia celei vechi de piatră a lui Drăghici Portarul, fiul lu i
Şuica Vornicul de la începutul veacului al XVI-iea. S-a reparat în 1864 de Sultam1
Tigveanu, fiica lui Ene, renovându-se pictura. Între anii 1920-1925, din venitul
proprietăţii dăruită de Safta Vrăbiescu la 25 iunie 1886, s-a reparat zidul cimitirului,
vechia clopotniţă, restaurându-se şi pictura de pictorul T . Pupazescu cu stăruinţa
profesorului universitar Constantin Miculescu. Prin grija, stăruinţa şi osteneala
preotului paroh Dimitrie V . Georgescu, ajutat de credincioşi, sffintul locaş a fost învel it
din nou cu şiţă în anul 1956; iar în urma cutremurelor din anii, 1838, 1916, 1940 şi
1977, s-a legat cu centură de fier, în anul 197Ş; în anul 1982 s-a consolidat temelia, în
1983 s-a restaurat pictura veche de pictorul I. Grigorescu, iar în anul 1984 s-a făcui
pictura cea nouă de pictorul Nicolae Popa-Cepari, ajutat de I. Anghel şi Ilie Căpuşe .
S-a sfinţit la data de 11 noiembrie 1984 de către Prea Sfinţitul Gherasim, episcopul
Râmnicului şi Argeşului".
Localitatea Şuiei-Argeş, în care se află Biserica, este situată în partea de nordvest a judeţului Argeş, pe Valea Topologului - „râul plopilor" - pe partea dreaptă ş i
apare atestată în documentul emis Ia anul 150 l septembrie la Târgovişte, când este
consemnat „Badea ot Şuiei" şi la 1505 decembrie I O Bucureşti, amintindu-se
Vlastelinul Badea cu cei patru fii ai săi, Şuica - de unde şi numele de Şuiei format prin
genitivul sincopat - Dragomir, Dara şi Cazan, întărindu-li-se mai multe proprietăţi ,
între care şi Şuiei, Şuica etc. Vechea biserică a fost ruinată în anul 17&9, la 17 iulie,
când a avut loc aici lupta dintre austrieci şi turci, luptătorii români apărându-se în ea,
ceea ce a fhcut să fie atacată şi distrusă, aşa cum aflăm din, „Istoria Războiului" ,
Anonimul Austriac, tom. IV, Viena, 1792. Astfel, a fost necesară construirea celei noi .
Asupra datei, catagrafia din 1872 din dos. 5/1872 din fondul Ep. Argeş de la Arhivele
Statului filiala Argeş, indică anul 1797 ca an al zidirii, desigur fiind vorba de anul
sfinţirii. În icoana hramului din medalion, unde se păstrează fresca originală,
nerestaurată, se distinge bine pe veşmintele sfăntului Nicolae şi culoarea verde smarald
numită la noi şi „verdele de Şuiei".
Piatra ctitorului din pronaos are această inscripţie în slavonă: „Preastavise
Rabâ Bojiu Jupan Drăghici Portarul sân Şuiche„ .. . . 1 vă leat, 7050" (a răposat robul lui
Dumnezeu Jupan Drăghici Portarul fiul lui Şuica . . . . . . la anul l 542). Literele sunt
scoase în relief şi, spre deosebire de alte lespezi de mormânt, are specific o cruce latină
cu baza într-o rozetă cu razele răsucite. Piatra ctitorului Ene Brătianu, mort în anul
1820 a fost acoperită cu ciment Ia reparaţia din 1919. Pe stâlpii din pronaos, octogonali
şi cu arcade ca la pridvor, se vede încă fresca originală cu acele pătrate cu linii sau
dungi roşii şi negre tipice epocii. La intrarea în altar, pe tâmplă sunt icoanele
https://biblioteca-digitala.ro
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111111 rnteşti din lemn tare, pictate şi poleite. Icoana Mântuitorului, care măsoară, ca şi

I I lle, 60x80 cm, are pe marginea de jos unnătoarea însemnare chirilică: „Această
h111111 s-a ·flicut prin osârdia şi cheltuiala dumnealui logofătu lui Badea sân Radu
111 nnu la leat 1817". Icoana Sf. Nicolae, hramul bisericii Sf. Nicolae, are următoarea
111 111nare: ,,Această sfântă icoană s-au zugrăvit prin osârdia şi cheltuiala cuconului
I 111111 Vrabie spre veşnică pomenire, 1826". Icoana Maicii Domnului are următoarea
III 1 ionare: „Această icoană s-au flicut prin osârdia şi cheltuiala dumneaeii cucoanii
1111
n Ene Brătianu la 1817". Icoana sfinţilor Îngeri, are însemnarea „18„ Această
h wml\ s-au zugrăvit prin cheltuiala dumneaei Saftei Brătienci spre veşnică pomenire''.
11 marginea de jos a primelor file ale Evangheliei din 1742, se află scrise cu litere
hll llce de mână următoarea însemnare: „Această sfântă şi Dumnezeiască Evanghelie,
11 u mpărat-o dumnealui Preda Unt (aru) Sfintei Biserici pentru veşnică pomenire, leat
, I (1742)". Pe Molitveanicul din 1708, scrie, „Acest sfanţ şi Dumnezeesc
t\-1111tfelnic s-au dăruit Sfintei Biserici Şuiei de mine robul lui Dumnezeu Radu
11 '"anu", în altă parte „să nu se înstrăineze ci apururea la biserica unde se praznueşte
lu mul sfântului Ierarh Nicolae ot satu Şuiei, 1820 iunie 4, Badea Şuiceanu", iar pe
po, toiul din 1789: „să se ştie că acest Apostol s-au cumpărat de dumnealui Iane
111 lie nu şi s-au dat la sflinta Biserică din Şuiei la moşia dumnealui vleat, 1789". De
1 meni, pe un potir mic vechi este înscris anul „1827''.
Pomelnicul vechi este în formă de caiet cu dimensiunile de 20xl6 cm,
1111 rtat, cu foi groase scrise chirilic, litera iniţială cu roşu, restul cu negru. În anul
1111 , a fost ridicat de la biserică de către prof. Speri, directorul arhivei la Piteşti. Acest
110111elnic începea cu domnii ţării de la Radu cel Mare (1496-1508) până la Alexandru
\III vod (1812-1819), iar la mitropoliţi cu Anania (1544-1558). La ctitorii ce vii :
1111 na, Victoria Toma, Alexandrina, Ioan, Constantin, Ileana, Teodor, Dumitru, Ioan,
I terina, Joiţa, Maximila monahia, Ana Cleopatra" iar la morţi „Ene, Sofia monahia,
111 tantin, Ioan, Mihai, Matei, Anca, Pantazi, Constantin, Dumiti:u" şi alte numeroase
11 111 110 din neamul Brătienilor de la Şuiei şi a Baloteştilor din Cepari, rude colaterale.
I ni teşti au posesiuni în Şuiei prin cumpărare, mai ales din 1739 octombrie 9; iar
111 ntienii vin în Şuiei prin Ene Brătianu, pe la 1788, ca ginere al lui Iordache zis Vrabie,
I 111 lui Ştefan Balotă, căpitan din Cepari .
Renovarea picturii a avut loc la anul 1868, nu la 1864, după cum reiese din
t ontractul de retencuire din 1868 martie, 11 - din fondul de documente Miculescu p trat sub nr. de inventar 253, la Muzeul Judeţean Argeş şi din chitanţa zugravului cu
111 . 370 din acelaşi fond: „Lei 400, adică patru sute, am primit de la d. Cucoana Sultana
l'lgveanca cusur pe deplin ce am avut a primi cu toată săvârşirea din - Condract 111•ravitului ot bisericii comunei Şuiei ad. Ei„ . 1868 nov. 2 - Voico zugrav am primit
11111 banii pe deplin''. Din dosarul fost nr. 8 al C. M. l. - acum nr. 3559 în arhiva
lll numentelor istorice - rezultă că reparaţiile bisericii au avut loc în anul 1919,
• nform devizului din dosarul amintit şi păstrat împreună cu chestionarul C. M. l. din
1111ul 1921 - Dos. 3559/1921.
Vechea clopotniţă pătrată, de 5x5 m, cu zid gros din piatră de aproape un
metru, rămasă de la vechea biserică şi care a funcţionat ca atare până în anul 1916 când
• IU luat clopotele, s-a reparat şi ea în 1919, ne mai întrebuinţându-se pentru clopotniţă,
1

~lcfan D. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boereş//, voi. I, 1912 - vezi Balotă.
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pentru care s-a flicut scara în elice la turla de lemn existentă, punându-se un nou clopot
în anul 1922 de către ctitorii restauratori din familia Miculescu. În 1978 i s-a mai pus o
centură de fier în partea de sus, pe lângă cea de la mijloc din 1919. Peretele de răsărit
din camera de sus a ei amenajată în mic muzeu, a fost pictată în anul 1955 cu „Viaţa şi
minunile Sf. Nicolae", cum reiese din mica pisanie: „Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu
rugăciunile sfântului Ierarh Nicolae, patronul acestei Biserici vechi din Şuiei, din
iniţiativa şi cu cheltuiala preotului paroh Dimitrie V. Georgescu, ajutat de câţiva
enoriaşi s-a pictat în frescă pe peretele (de răsărit) al acestei clopotniţe, viaţa ş i
minunile Sfântului Nicolae spre slava Domnului nostru Iisus Cristos şi evlavia
urmaşilor. Pictor N. Popa Cepari anul 1955, luna noembrie, când s-a învelit din nou cu
şiţă şi acoperişul sfintei Biserici". Crucea mare de piatră de lângă biserică are
următoarea inscripţie: „Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu plinirea Sfântului
Duh rădicatu-s-au această sfântă cruce întru cinstea sf.. . (trei rânduri şterse) .. . leat
7245 octombrie 8. Stan, Sora Ghinea Dobra Stan Vasile Ene Alexa"; sub braţ, la sud
„Ancuţa" la nord „Stanciu" sau „Stoian sân Dumitru, pomeni, gospodi". În catagrafia
crucilor din 1832 oct. 13, rândurile şterse erau copiate de Ioan Brătianu astfel: „marelui
mucenic Gheorghe, din osteneala dumnealui Cosdi" şi îndată „Stanciu Oretia (sic)
Dobre, ... " 3 • Înaltă de 2,06 m, lată la braţe de 0,90 m, cu grosimea de 0,25 m şi lăţimea
feţii de 0,40 m, are în centru braţelor soarele dinţat cu cruce înscrisă cu baza în trepied
şi patru rozete în jur cu literele de 3x9, lx2 cm, „Is. Hr. Ni. Ka" şi „I(isus)
N(azarineanul) T(arul) l(udeilor)", cu iniţialele celor patru evanghelişti : „Io(an)
Mt(Matei) Mc(Marcu), Lc(Luca)". În 1967, a fost scoasă din pământ din piua ei ş i
fixată alături în pietre de râu prinse cu ciment spre a se putea citi rândurile de jos, cu
leatul, care erau îngropate din cauza molozului. Lângă ea este altă cruce mică de piatră
pe care scrie „Popa Radu iereu, 1782" iar la altar, tot din piatră alta mai nouă, cu
însemnarea: „Constandin Tigveanu paharnic la 1854". Inscripţiile de la cavoul
„Neamul Miculeştilor" din 1938, de lângă zidul cimitirului, de la vechea intrare, sunt
următoarele : inscripţiile de pe cele trei cruci de piatră de lângă zid I) „Sultana născută
Brătianca şi Tigveancă. Viaţa ei încetă, 65 ani"; 2) „Pomeneşte Doamne Safta
Constandin Pantazi Constandin, Iana Sofica 1844 Ghenarie 23"; 3) „1862, Mihai
Brăt i anu , Sofia monahis Brătianca" ; pisaniile de pe pietrele funerare din zidul
cimitirului din locul fostei porţi mari 1) „Lista 23 . Supt această piatră să hod inească
oasele dumnealui Iane Brătianu şi s-au pristăvit la anul 1848 noembrie 22"; 2) „De
când Sanda a mea mUlllă m-a născut, 53 ani a trăit Safta fiica răposatului şetrariu Ene
Brătianu, dintr-acest sat Şuiei. . . al meu nume de fost-am şi eu într-această deşartă
lume, acum mă duc în pământu de unde am fost şi sântu. Rogu către toţi ai lui Adam
strănepoţi să rugaţi pe Dumnezeu să ierte sufletul meu. Şi de mine fiţi iertaţi câţi pe
Dumnezeu rugaţi. Eu lundu în căsătorie de bărbat şi de soţie, Pantazi Bălan ... al doilea
polcovnic Constandin şi a murit al treilea clucer Ioan: cu câte trei bărbaţi am vieţu it
prea puţină vreme de care m-au tras şi pe mine unde toţi născuţi va merge, 1844,
ghenarie 23 . Bibescu domn ţării, cel ce crede în mine de va şi muri, viu va fi sufletul
lui. Ioan, cap. !ist". Aceste pietre erau îngropate în pământ în partea de sud a bisericii ş i
au fost aduse aici în 1938, o dată cu cele trei cruci şi osemintele lor şi ale fizicianulu i
3
„Mitropolia Olteniei", 1-2, ianuarie-februarie 1972, p. 102 - cruci de piatră în Ţara Româneasca,
catagrafiate în anul 1832.

https://biblioteca-digitala.ro

lll SERICA SFÂNTUL NICOLAE DIN ŞUICI -ARGEŞ

227

I ' Miculescu (1863-1937), pentru care s-a făcut cavoul tot în acest an, arhitectă fiind
Vio leta Cherulescu din Bucureşti. Înainte erau aici nişte brazi şi un mormânt al unui fiu

li Victoriei, căsătorit cu o femeie de rit mozaic,

după cum se spune.
din capul uliţei bisericii de la drum, făcută din şase mari grinzi late de
I Jur încrucişate, trei verticale şi trei orizontale, de unde şi numele de troiţă, are şi ea o
111 c ri pţie chirilică: „întru cinstea prea Sfintei Troiţe şi a celorlalţi sfinţi, s-au ridicat
11 • os tă cruce în moşia cucoanii Sultana Brătianca cu toată cheltuiala d.lor: Gheorghe al
1 lorli, Dumitru Cojocaru, jupân Nicolae de la Stejari, a le fii spre pomenire, 1869
11 •t mbrie 20". A fost repictată de noi în anul 194 7 iar în 1973 s-a făcut şi adăpostul de
1 d. titorii vechi şi noi ai bisericii au locuit în casa veche a Şuicenilor - o locuinţă din
p ulrli ca o cetate, cu adaosuri din sec. XVIII şi XIX, formând un dreptunghi cu
lnduri, existentă şi azi.
Troiţa

SAINT NICHOLAS CHURCH FROM ŞUICI ARGEŞ COUNTY
ARCHITECTURAL MONUMENT OF THE 18th CENTURY
Abstract
The article presents in detail the historical and the description of a very simple
rustically church from the Northwest of the Argeş County. The patron of the
hurch is Saint Nicholas from Şuiei . The church was built in 1792 by Ene Brătianu.
I he article presents the votives in the church porch, the epigraphically moments from
11 precincts of the church, the founder's tombstone which has a Slavonic inscription
11 11d the old diptych ofthe church.
It is described the old stonewall steeple and warp side crucifix emend in oar
h am and situated on the alley of the church.

1111d
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

BISERICA „Sf. NICOLAE" DIN PISCANI, JUDEŢUL ARGEŞ.
'ONTROVERSE ŞI REALITĂŢI PRIVIND ISTORICUL ACESTUI
MONUMENT DIN SECOLUL AL XVIII-LEA
TEODOR DINA •
În peregrinările sale penttu „cercetarea" bisericilor din protopopiatul Piteşti , al
1111 titular era (1954-1985), preotul Constantin Dejan a rămas profund impresionat de

li

rica din Piscani, care, pe lângă frumuseţea artistică a picturii interioare (foarte
dar totuşi autentică comoară de artă iconografică, ascunde un enigmatic
1
111u1mânt care a generat în decursul timpului contradicţii în istoriografia zonală •
În scopul cunoaşterii mai aprofundate a istoricului acestui locaş de cult (prin
l 1J 1 ) i-a cerut titularului bisericii, pr. Constantin Dumitrescu (1937-1961), o informare
111 priv ire la mormântul ctitorului bisericii, aflat în pronaosul acesteia, precum şi unele
tl l Iii cu privire la distrugerea scrisului de pe lespedea medievală a mormântului
11 pectiv.
Redăm integral prima „notă informativă" a pr. C. Dumitrescu către superiorul
11 onstantin Dejan, protoereu de Piteşti :
11dronată)

„Cucernice Părinte Protoereu,
. În biserica parohială Piscani, comuna Dârmăneşti, există o piatră mormântală
11 pronaos, în partea dreaptă, pe care a fost scris pe margine, şi de jur împrejur, pe un
1 lt nar de circa 12-14 cm probabil date asupra celui înmormântat sub ea.
Din auzite se spune că acest scris a fost şters (sic!) prin dăltuire, în urma unei
v 1.lte făcute la această biserică de către profesorii Iorga şi Şapcaliu 2 .
Informaţii mai precise se pot culege de la C. Preot Grigore P. Olteanu care a
fu t paroh înaintea mea la această biserică. La data venirii mele la această biserică nu
1111 găsit nici un fel de documente, căci şi ele - se zice - au fost ridicate de acei istorici
' nu au mal fost înapoiate.
Eu am să cer lămuriri de la C. preot Olteanu care este încă în viaţă" .
(fără dată)
Pr. C. Dumitrescu

' 111 cani, corn. Dărmăneşti, jud. Argeş.
1
lllserica este construită (sau reconstruită) între anii 1770-1777, iar lespedea de mormânt este din secolul al
VJ-lea, respectiv lespedea de mormânt a lui Vlaicu mare logofllt Piscanul, ctitorul bisericii.
1
Profesorul Nicolae Iorga nu a vizitat niciodată biserica din Piscani, iar profesorul câmpulungean Gh.
~n rco liu a vizitat-o la 4 august 1910 când a citit pe faţadă „leatul 7285" (1777-1778).
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Unnează

integral,

aşa

o a doua notă informativă, mai bogată în conţinut, pe care o
cum a fost culeasă din colecţia regretatului pr. Constantin Dejan.

redăm

„Prea cucernice Părinte Protoereu,
Am fost la părintele Grigore Olteanu şi am stat cu el de vorbă, şi spune că
făcând anumite reparaţii la această biserică a venit să vadă lucrările şi Nicolae Iorga,
care era în Comisia Monumentelor Istorice, dar cu această ocazie nu s-a făcut nici o
schimbare la acea piatră monnântală3 .
Cucernicul părinte Olteanu spune că acea ştersătură a fost tăcută înainte de
anul 1922, când a venit sf. sa preot la Piscani, şi deci, nu cunoaşte nimic despre aceasta.
Cercetând mineele bisericii am găsit o notiţă pe unul, scrisă de un paracliser
anume Gheorghe Popescu(?) şi care spune că în anul 1910, luna august, ziua 10 (corect
4 august 1910, n. n.) a vizitat această biserică prof. Gh. Şapcaliu de la Şcoala normală
din Câmpulung, care a descifrat scrisul referitor la zidirea-sculptura bisericii, şi că
aceasta datează din anul de la facerea lumii 7285, respectiv, respectiv 1777.
Altceva nu mai scrie în acea notiţă. Mai stând de vorbă cu oameni bătrâni am
aflat de la fostul paracliser Boncea Nicolae, care fiind în vârstă fragedă a făcut serviciu
cu bătrânul Gheorghe Popescu paracliserul şi (aceasta) i-a spus că sub această piatră
(de mormânt) ar fi înmormântat cineva dintre ctitori, şi că pe acea vreme (care?) exista
scrisul pe chenarul pietrei 4 •
Nu mult după aceea (când?) spune el că au venit mai mulţi cercetători de la
Comisia Monumentelor Istorice, în echipă, printre care şi prof. Nicolae Iorga, şi cu
această ocazie s-ar fi făcut operaţiunea de ştergere a scrisului de pe lespedea
mormântală . Spune că (tot) acei cercetători ar fi ridicat acea piatră mormântală şi au
cercetat interiorul (mormântului, n. n.) dar rezultatul cercetărilor nu-l cunoaşte.
5
După aceasta nu a mai existat scris pe acea piatră .
Acestea sunt datele pe care Le-am putut culege.
(fără dată)
Pr. Constantin Dumitrescu.
Frumoasă lectura informaţiei pr. Constantin Dumitrescu către protoereul
Constantin Dejan6 •
Chiar aşa să fi stat lucrurile? Vom urmări în cuprinsul acestui modest studiu,
controverse şi realităţi, bazate pe documente de arhivă cu privire la biserica „Sf.
Nicolae" <lin Piscani.

' Pr. Grigore P. Olteanu, care a slujit la biserica din Negreni între anii 1918-1950 şi în paralel Ia cea de la
Piscani între anii 1922-1937, a fllcut lucrări de reparaţii la biserica din Piscani între anii 1925-1927, când a
fost adăugat sumar şi pridvorul actual.
• Scrisul de pe lespede a fost distrus în anul 1848, în disputa dintre Barbu Belu ş i călugării de la mllnăstire a
Valea.
5
Dacă aşa stau lucrurile, cum de nu s-a păstrat procesul verbal de profanare ştiinţifică a mormântului de către
acei cercetători? Cum de nu s-a men1ionat nimic în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice (sub redacţia
prof. Nicolae Iorga) şi cum de nu a rămas nici o însemnare de la Grigore N. Popescu, dascălul bisericii, care
ne-a lăsat o adevărată cronică pe perioada 1905-1920 pe filele de gardă ale mineelor bisericii, ediţia 1895. El
a fost cântăreţ-paracliser la biserica Piscani între anii 1872-1920.
6
Aduc şi pe această cale un sincer omagiu regretatului preot Constantin Dejan pe11tru amabilitatea de a-mi
încredinţa materialul informativ, la data de 28 mai 1995, fuă de care nu am fi cunoscut aceste urme ale
trecutului bisericii din Piscani.
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Odată cu informarea despre piatra tombală care acoperă mormântul ctitorului,
'. Dumitrescu i-a furnizat părintelui Dejan şi alte informaţii rezultate din însemnări
I' d verse cărţi de cult, pe care le redăm integral:
1. Însemnare pe o Evanghelie, ediţia 1746 (aflată acum în colecţia de carte
1 h la mănăstirea Văleni-Argeş) .
„Această sf. Evanghelie am cumpărat-o eu, Filoftei, ieromonah, duhovnicul
1•111 i lit Frăţilescu. Şi această biserică (din Piscani, n. n.) am făcut-o eu şi dumnealui
1 1111 tantin Pot(o)cian(u) i cu soru-sa Epraxia stariţa i cu ajutorul marelui ierarh
1U oluo.
Şi după vremi să se pomenească aceste nume: Constantin Potcian, Marica,
1llnll i ieromonah, Epraxia monahia, Stoica, Maria, Şerban ierodiaconul, Stoicana,
I 111111 traşcu, Dima, Despa, Stanca prezbitera, Frăţila, Magdalena monahia, Gheorghe,
I 1I , Constantin" . August 3 1786.
2. „Să se ştie că am scris eu Chiriţă logfăt sin (fiul lui, n. n.) protopopul Ioan
1l 1t Vll leni. Şi venind aici la Piscani am scris aceasta" 1791noiembrie12.
3. Însemnare pe o Evanghelie aflată în colecţia bisericii din Lăpuşani (corn.
I 11 l ş t i-Argeş) ctitoria lui Iordache Brătianu .
„Această Evanghelie este dată de mine stareţa Epraxia de la sf. mănăstire
7
f 11•/ ot Piscani. Constantin, Marca, Matei şi Bogoslav cu tot neamul lor" .
Alte însemnări transcrise (cu unele erori nesemnificative) de pr. Constantin
I ll1m llrescu pentru părintele C. Dejan.
1. Pe un Penticostar tipărit la Bucureşti în anul 1773 .
„Acest sf. Penticostar e cumpărat din osteneala tatălui meu (?) la această sf.
11• rlcă din satul Tămăşeşti (Dârrnăneşti-Argeş) iproci (= de aici, n. n.) in taleri 10
I , ).
8
Şi să se ştie că s-a cumpărat de (c)titorii bisericii ot Piscani, cu bună treabă" .
(puţin mai jos)
„La leatul 1771, în zilele muscalului multă boală de ciumă a fost în multe
I 1\I, la care intru aicia, in satul Tămăşeşti au murit morţi (sic!) numai parte
ii 1hlltească şi parte femeiască în număr de 53 . Într-aceasta au răposat şi dumnealui
I tucanu Ciupag cu toată casa lui" 10 .
11
(fără dată)
Ioniţă logofătul .

' 111• mnarea este transcrisă de pr. Constantin Dumitrescu. Constantin şi Marica sunt fratele şi cumnata

rnt

ici Epraxia, ctitorii bisericii. Matei (sluger) este tatlil ctitorilor Potoceni, iar Bogoslav, călugăr la
tlrea Vieroş . Vezi în colecţia autorului un amplu material-studiu privind Schitul Valea Mare-Potgoria,
111miu cris 1995, unde Epeaxia (Piscanca!) a fost stareţă între anii 1760-1778.
·
1
l111 n, di n păcate, întrebări la care nu putem răspunde decât ipotetic. Cine era aces't „tatăl meu" ctitorul
h11 11cii din Piscani, ştiut fi ind că acesta, Constantin Potoceanu, nu a avut copii.
' I l lC vorba de ocupaţia ţaristă (rus!\) între anii 1769-J 774.
"' Vezi în colecţia autorului „Condica de moşii a vistierului Ştefan Belu" manuscris, 1982, cu moşiil e
1 •tuia din zona, Piscani, Negreni, Tămăşeşti şi Valea Nandri, cu amănunte despre „moşnenii Ciupagi".
t 111 era Ioniţă logofătul? Era el fiul lui Răducanu Ciupag, frate cu moşneni i Ciupgeşti : B ănică, Scarlat
1 piton, Dumitrache căpitan , Matei şi Maria Ciupăgioaia soţia lui Niţu Focan, ctitorul bisericii (vechi) din
tloveni?
.
" , I dacă era, ce grad de rudenie erau moşnenii Ciupagi, ctitorii bisericii vechi din Tăm!lşeşti, cu ctitoru l
tlN rlc ii noi din Piscani?
Dacă însemnarea ar fi fost datată, ipotetic ne-am fi putut gândi la copii lui ,jupan Ion brat ego
I 11n tanti n" Potoceanu, zugrăviţi alături de părinţi i lor în pronaosul bisericii din Piscani .
111 11
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Redăm integral (cu explicaţiile de rigoare) „comentariul" preotului Constantin
Dejan cu titlul „Schitul de călugăriţe din Piscani, sau Schitul Piscu Ieşti".
„Ştirile despre începutul schitului din Piscani, cunoscut în literatura istorică
veche, sub numele de „Pisculeşti" sunt puţine şi sărace (în conţinut) iar cele noi care
apar în lwnina documentelor sunt contradictorii şi confuze.
Din vechea aşezare a schitului, ajuns până la noi (! !) se (mai) păstrează doar
biserica, solid construită din cărămidă şi piatră legate între ele cu var negru. La o miel!
depărtare de biserică, în partea de nord, acolo unde se găseşte în prezent (prin 1960, n.
n.) un nuc, se cunoaşte vag un dreptunghi, în care se lămuresc, cu anevoie (!) a fi fost
chiliile 12 ."
. . . Biserica se înscrie, arhitectural, într-un plan treflat, având o turl ă
clopotniţă, tot din zid (evident, la început, n. n.) peste pronaos, dărâmată în anul 1908 şi
13
înlocuită cu alta din lemn •
Altarul este despărţit de naos printr-o catapeteasmă din zid. Bolta bisericii,
întreruptă de zidul dintre naos şi pronaos, construită din cărămidă, este în formă de
covâltir (!) şi are deasupra naosului calota numită a Pantocratorului căruia îi face
simetrie, o altă calotă deasupra pronaosului.
· Pardoseala, este din lespezi din piatră de gresie (numai în naos, în pronaos a
fost turnat mozaic în 1937, iar altarul a fost pardosit cu scânduri la o dată mai recentă,
n. n.).
Dintru început nu a avut pridvorul închis. Ea se termina în pronaos printr-un
perete înalt, ascuţindu-se în triunghi sub coama acoperişului, spre a forma cu acesta un
singur tot. La locul ·cuvenit, mult deasupra uşii, se găseşte şi acum icoana hramului :
Sf. Nicolae. (Asemenea, „centura" de zimţi în culorile roşu, galben şi albastru, şi
aceasta ... în anul 1777, n. n. ).
Acoperit de pictura ce i s-a afectat (!) în 1777, dată însemnată sub colţul din
dreapta sub streaşină: „leat 7285". Peretele mai păstrează în acelaşi loc (în stânga)
numele lui Radu zugravul şi al lui Vasile diaconul zugravul.
Care sunt ctitorii bisericii Piscani?
în acest perete, la locul obişnuit se găsea o pisanie, pe care în anul 1898 se
menţiona: „Anul fondării fiind şters din pisanie, (Dicţionar geografic al României, voi.
IV, p. 723) nu se mai vede decât numele ctitorilor: Epraxia stariţa, jupan Constantin şi
14
jupan Ion" •
Actuala pictură, în faţa, în friza peretelui din sânul uşii de ieşire din biserică,
în stânga (înfăţişează pe) jupan Constantin (cu soţia sa Maria, decedată în 1796, n. n.)
iar în dreapta pe Epraxia stareţa, (sora lui Constantin, n. n.), iar pe peretele dinspre
miazănoapte, portretul lui jupan Ion „brat ego Constantin" şi jupaniţa Joiţa (soţia lui)
împreună cu doi copii, ale căror nume (şi chipuri) nu se mai deosebesc fiind şterse .

în acest loc a fost groapa de var în anul 1936/1937, 1n timpul lucrărilor de construc1ie a pridvorului actual
al bisericii.
13
În anul 1908 edificiul bisericii a fost încins cu două rânduri de şine metalice care au rezistat până în anul
1999. Turla din zid a fost înlocuită cu alta din lemn în anul 1870, în timpul preotului Neagoe Predescu.
1
~ C. Alessandrescu -Dicţionar geografic al judeţului Muscel, Bucureşti , 1893, p. 252. „Satul are o biserica
deservit!\ de un preot şi un dascăl. Anul fondării nu se cunoaşte fi indcll lipseşte orice itlscriplie ... ". Aşadar,
care pisanie?
12
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Ştirile oferite de pictură şi vechea pisanie (care?) cu privire la ctitorii din 1778
oro borează cu două însemnări din acea epocă. Două Însemnări lăsate pe cărţile de
11 11 11 acea. epocă confirmă calitatea de ctitori (a) personajelor reprezentate în friza
111 vn a bisericii oferind şi câteva elemente noi cu privire la acea familie .. .
. . . Pe o Evanghelie fără început se găseşte următoarea însemnare: „Această sf.
I v 111 helie am cumpărat-o eu, Filoftei Ieromonahul, duhovnicul, poreclit Frăţilescu. Şi
n H\ sf. biserică din temelie am fkut-o eu şi dumnealui Constantin Păn~anu(sic!),
5
11111 P tceanu icu soru-sa Epraxia stariţa şi cu ajutorul marelui ierarh Nicolae •
(Text prescurtat, n. n.)
Aprilie (corect august) 3 - 1786".
Mai laconică o altă însemnare pe un exemplar al aceleiaşi Evanghelii din
11 li, aflat la biserica din Lăpusani, comuna Coşeşti-Argeş, care se referă la aceeaşi
tl I 1ri:
„Această sf. Evanghelie este dată d~ mine stareţa Epraxia de la sf. mănăstire ot
11 • ni : Constantin i Marica, Matei şi Bogoslav cu tot neamul lor".
O ultimă informaţie despre schitul Piscani (! !) sau Pisculeşti se cuprinde într1111 I cument din 1817, care pune capăt existentei schitului ,reprezentând în acelaşi
16
111 11 ş i o recapitulare a existenţei lui .
Este vorba de schimbul tacut între logotatul Ştefan Belu şi schitul Valea Mare,
111111 care ceea ce mai rămăsese din averea schitului Piscani (! !) metoh al ctitoriei
1 111 11tilor se contopea în moşiile marelui logotat, care avea în cătunul vecin, Negreni ,
18
17
1111 1
şi unde alături de acesta a ridicat o biserică de zid în 1792 •
. . . Sintetizând informa~ile din acest unic (sic!) document ce se mai păstrează,
privire la existenta schitului de la Piscani, observăm următoarele:
·
a) Cumpărătorul Ştefan Belu 19 a primit de la stareţa Zosirna „câte cărţi şi
'' " turi au fost pentru această moşioară". Schimbarea proprietăţii implicând după legile
111 l nţă, atunci şi predarea către nouţ stăpân a tuturor actelor referitoare la bunul ce
I
obiectul tranzacţiei.
b) Schitul Piscani a fost metohul schitului de mijloc (Valea Mare-Potgoria, n.
11 ) ·u hramul sf. Ioan Bogoslav, care a fost ctitoria familiei Golescu.

11 I r11nscrierea cantine multe erori. Vezi Teodor Oina şi Mihaela Dina, Biserica sf Nicolae Piscani, Editura
1111 Noste, Piteşti, 1999, însemnarea în transcrierea prof Flaminiu Mârtzu, fost director al Muzeului
l11nlcipal Câmpulung.
" lllserica din Piscani nu a fost niciodata schit de călugarite . Averea ei, respectiv cele doua moşii,
1•111occ1mca şi moşia lui Macarie călugărul au intrat (după moartea ctitorilor) în stapânirea schitului Valea
M 1 ·Potgoria, în anul 1796 prin „închinarea" făcută acestuia de Gheorghe Tabacu, epitropul averii
l'111ocenilor, către stareţa Ecaterina, (1778-1810) o rudenie a ctitorilor. Să reţinem ca Epraxia, sora ctitorului
I 1111Rlt1ntin Potoceanu, a fost ea însăşi stareta a schitului mentionat (1760-1778). Schitul Valea Mare a
•I 11Anlt moşia bisericii din Piscani până în anul 18 p , când a schimbat-o cu alte proprietăţi ale boierului
I I n Belu.
11 ~I fan Belu nu a avut conac la Negreni, ci la Băjeşti-Muscel, conacul lui Mareş Băjescu, banul Craiovei
\ l 11116). La Negreni a avut doar Casa Moşiei , cam pe locul unde este acum casa locuitorului Tică Nicolescu.
' III erica din satul Negreni a fost ctitorită de Anghel polcovnicul (colonelul) şi Hagi Ţenea, negustor din
1'11 ş 1.i în anul 1798. Ştefan Belu cumpărând moşia Negreni de la Anghel, a încheiat şi lucrările la biserică, în
1111ul 1818, cum rezultă din pisania bisericii fără, însa, a o şi zugrăvi decât parfial. Lucrările de pictură
1111ll nuă în prezent sub conducerea prof Nicolae Sava din Bucureşti .
iw Ş te fan Belu nu a cumpărat moşia bisericii din Piscani. El a intrat în stăpânirea ei printr-un schimb cu
hi tul Valea Mare căruia i-a oferit o vie Pe Valea Izvoranilor, o ogradă cu 500 de pruni, un han în satul
111undu etc.
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c) Actul atestă în modul cel 'mai clar ctitorirea schitului (de la Valea Mare, n.
familia Golescu.
d. în conformitate cu normele dreptului ctitoricesc înstrăinarea acestor bunuri
s-a făcut cu sfat de obşte al maicilor (erau doar cinci călugăriţe , n. n.) şi cu mulţumirea
ctitorului (respectiv) a d-lui biv vei spătar Radu Golescu.
e. Cel mai important este faptul că actul lui Ştefan Belu conferă schitului
Piscani (??) o vechime mult mai mare.
Rânduiala stareţei Ecaterina la 22 decembrie 1778 în locul stareţei Epraxia
„căreia i s-a întâmplat moarte" s-a făcut de către mitropolitul Filaret şi cu voia
„cinstitului pan Nicolae Ştirbei, ctitorul''.
Se cunosc numeroase cazuri când preînnoitorii şi renovatorii unor biserici,
nemulţumindu-se a se înfăţişa posterităţii în calitate de a fi numai „meremetisit"
biserica, au ţinut să-şi atribuie meritul de a o fi ridicat „din temelie".
Şi de această dată constatăm că ne găsim în faţa unei mistificări, neputând fi
vorba că familia Potoceanu să fi ctitorit din temelie biserica din Piscani. Pe lângă
menţiunile categorice din actul de schimb al lui Ştefan Belu din 1817, în sprijinul
părerii noastre (nota pr. C. Dejan) vin elemente numeroase şi cuprinzătoare, departe de
a se împiedeca de chipurile (ctitorilor, n. n.) din pisania (??) din 1778. Tradiţia a
atribuit întotdeauna schitului o vechime mult mai mare. Faptul că schitul (care ? n. n.)
este menţionat în istoriografia veche, înainte de anul l 778, dată la care nu se încheiase
lucrările de preînnoire a bisericii lui Potoceanu, ne obligă să-i urmăm vechimea cu
mult peste această epocă .. . 20 .
Pentru vechimea mai mare decât cea atribuită pledează în primul rând
existenţa sub actuala pictură în frescă a unui strat anterior care nu poate fi datat cu
certitudine.
Vechimea mult mai mare a Icoanelor Împărăteşti2 1 pe fond de aur într-o
manieră care aparţine secolelor al XVI-iea şi al XVII-iea, acordă bisericii un trecut
mult mai bogat! .. .
n.) de

către

211
Ştim sigur din documentele din 1736 şi 1777 că actuala biserică a fost construită (reconstruita) pe locul
celei vechi, din secolul al XVI-iea, ctitorită de Vlaicu mare logofăt Piscanul. Dacă „Schitul Pisculeşti "
menţionat în literatura veche, a fost, într-adevăr la Piscani, în nici un caz nu poate fi vorba de actuala biserică
ci (poate) de cea veche despre care am menţionat.
21
Icoanele vechi, în număr de şapte (inclusiv cele împărăteşti) au fost cercetate de specialişti din cadrul
Muzeului Judeţean Argeş . În data de 26 noiembrie 2002, pr. Cosmin Vârban, parohul bisericii din Piscani,
luând în considerare hotărârea Consiliului Parohial de a se trece de urgentă la reconstruirea imobilu lui Casei
Parohiale (construit în anul 1932) i-a încredinţat autorului acestui modest studiu, spre păstrare, în deplină
securitate toate icoanele vechi.
Prezentăm câteva detalii privind situaţia lor la data actuală :
1. Iisus PANTOCRATOR, având în dreapta pe Mama Sa iar în stânga Pe Apostolul Ioan (76 x 54
cm). Este pictată în stil bizantin vechi, pe fond de aur, având sinonime din sec. XVI la mtlnăstirea SecuNeamt, fiind special comandată pentru a se fixa în locaşul de lângă „Uşile Împărăteşti" de unde a fost
înlocuită, în I 988, cu alta din material inoxidabil.
Evanghelia pe care Mântuitorul o tine în mâini este deschisă la capitolul: „Veniţi la mine toţi cei
osteniţi şi îngreunaţi (sic.') şi Eu vă voi odihni pe voi".
2. Maica Precista (RODONITO AMARIS) fond aur (78 x 54 cm) pictură pe lemn de tei sau de
brad, „geluit" în spate cu barda. Bine conservată deşi foarte glluritll de carii. Se pare cil mai înainte Fecioara a
avut cunună, de mărgilritar deoarece se mai cunoaşte încă locul unde a fost fixată .
3. Sfântul Nicolae, fond aur (80 x 57 cm) pânză pe lemn. Sfântul este reprezentat având în dreapta
pe Mântuitorul iar în stânga pe Maica Domnului.
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Că vechimea bisericii coboară cu mult în trecutul mai îndepărtat o dovedeşte
I tenţa în biserică a unei pietre tombale (de fapt a unui mormânt, n. n.), mult
ttl rl are sfârşitului secolului al XVIII-iea, la care renovatorii au vrut să-i fixeze
nea.
Dacă schitul de la Piscani a fost metoh al schitului de la Valea Mare, şi dacă
III 11două au fost ctitorii ale Goleştilor, atunci cine şi când l-a întemeiat? (nota
I' 1 11tclui Dejan).
Se ştie că dreptul de afiliere sau de închinare a unui aşezământ (monahal n. n.)
I' 1\lne ctitorului sau urmaşilor acestuia în linie dreaptă, care moşteneau odată cu
1 t a ş i privilegiul de ctitor, în atribuţiunile acestuia figurând şi dreptul de a dispune
li privire la rânduia-la stareţului şi la administrarea sau înstrăinarea averii ce constituia
jl li moniul schitului sau mănăstirii.
Cum o dată certă nu se cunoaşte de când schitul Piscani a devenit metoh al
h tu lui Valea Mare, cea mai veche ctitorie a Goleştilor, suntem înclinaţi sa admitem
mbele schituri au acelaşi ctitor(?!) şi aceeaşi vechime documentară22 •
Mergând pe acelaşi fir al dreptului bisericesc şi sprijinindu-ne pe elementele
11hl ti ve menţionate (?!) că schitul Piscani, ca şi schitul Valea Mare este întemeiat de
1 o.şi familie a Goleştilor respectiv monahiile Epraxia şi Magdalina. Frecvenţa
1111 lor nume în pomelnicul şi în rândul fostelor stareţe indică o tradiţie onomastică
111111 misă din generaţie în generaţie, ca un omagiu pios adus primelor ctitore".
·
, Vatra Dornei
7-14
martie
1976, Constantin Dejan

Evanghelia pe care o ţine în mllnă este deschisă la capitolul: ,,În vremea aceea sta IC (Iisus, n. n.)
I locul (i ndescifrabil) şi era ucenicii lui cu dânsul (sicl') şi erau multi, multă lume de noroade din Iudeea şi
1111 Mnrea Tirului şi a Sidonului". ·
4. Sfântul arhanghel Mihail, fond aur (78 x 53 cm) pictură pânză pe lemn, fără nici o însemnare.
5. Sfântul Nicolae (ST. IERARH NICOLAE) pictura pânza pe lemn (77 x 55 cm) cu rama
111l"lnnlll. Pe partea de jos a acesteia se află următoarea însemnare cu chirilice: „Această S. Icoană s-a fllcut
11 11-lor: Paraschiva cu (fraţii dumneaei?) Mihalcea, Moncia, Catrina".
Numele acesta Moncia-Mihalcea mai apare scris pe încă doua dintre icoanele vechi . Din pacate,
t 11 t ou tă abundenţa de documente privind moşnenii din Piscani şi chiar din satele vecine din secolul al XVIII1 11, nu c unoaştem cine a fost acest personaj.
6. Iisus Hristos (GOSPOD VSE ODERJITOS) pictură pe lemn (68 x 53 qm) fără fond de aur.
I v nahelia pe care Mântuitorul o tine în mâini este deschisă la capitolul: „Veniţi toţi cei ostenili şi lnsărcinati
(1/ •/) elitre mine". În partea de jos a ramei originale însemnarea: ,,Această icoană s-a plătit de Ion Moncea:
lltulcea".
7. Sfintii Arhan~eli (ARHON MIHAIL - ARHON GA VRIL) pictura, pe lemn (deteriorata,
111oupe doua bucaţi distincte). La baza icoanei, chiar pe fond, însemnarea: „Aceasta icoP.na s-a fllcut cu chell11lnln lu i Ion Moncea Mihalcea" (fără dată) .
Notă. La data de 10 iunie 2003 biserica din Piscani a fost „sparta" pentru a patra oară în ultimii 50
11 uni. Autori necunoscuti au sustras două icoane pictate în 1952 de pictorul Gheorghe Ionescu din Băjeşti1 11cş precum şi alte obiecte de cult.
·
11
l'r. Constantin Dejan nu cunoştea documentul din 29 iulie 1796 prin care Gheorghe Tabacul epitropul
uvorll Potocenilor închină biserica din Piscani cu cele două moşioare ale sale schitului de la Valea Mare unde
lh s taretă Ecaterina (1778-1880) o rudenie a ctitorilor acesteia. Se pare că Ecaterina (Piscanca ?) era soră cu
Mncerie călugărul fiul lui lile Piscanul, cel care a lăsat bisericii partea lui de moşie, cum rezulta dintr-un
I pls din I septembrie 1746. Ea a urmat ca stareţi! Epraxiei, la rândul ei soră cu ctitorul Potoceanu.
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Sfiirşitul comentariului păr. C. Dejan şi ipotezele formulate de C. S. obligi\,
pentru respectul adevărului istoric, un răspuns bazat pe studiul documentelor istori
păstrate până în zilele noastre.
Revenind la controversele istoriografiei locale cu privire la biserica actuală din
Piscani, judeţul Argeş, pe baza documentelor de care dispunem, putem răspunde I
unele întrebări care se impun a fi clarificate şi care fac - de fapt - obiectul acestu l
articol.
a. Biserica este monument istoric şi datează de la sfiirşitul secolului al XVllJ
lea, fiind ctitorită de Constantin Potoceanu, sora sa Epraxia stareţa schitului Valen
Mare-Potgoria şi cu sprijinul material al mai multor persoane, călugări şi laici,
menţionate în însemnarea pe Evanghelie din 3 august 1786.
Înainte de a construi (sau reconstrui) Potoceanu şi ceilalţi actuala biserică,
existat sigur un alt locaş de cult, chiar pe acest loc, dovadă monnântul din biserica,
mult anterior construcţiei acesteia. Ctitorul vechiului locaş de cult, antecesor bisericii
actuale, a fost Vlaicu mare logofăt Piscanul, cum rezultă dintr-o însemnare din 1534
1536, de pe un minei pe luna mai comandat de ctitor pentru biserica sa din Piscani 23 .
b. Ctitorii bisericii actuale reprezentaţi pe peretele interior al pronaosului sunt:
Constantin Potoceanu cu soţia sa Maria, împreună cu Epraxia stareţa şi cu fratele Io
,jupan Ion brat ego" cu soţia sa Joiţa şi cu doi copii, ale căror nume (şi chipuri) nu
Înai deosebesc fiind şterse.
Iniţiatoare acţiunii de ctitorire a actualei biserici sigur pe urmele celei vech i
(dovadă mormântul ctitorului Vlaicu) a fost Epraxia, stareţa schitului Valea Mare, car
va fi susţinut lucrarea cu fonduri din venitul schitului. Să reţinem că numai cu un
deceniu mai înainte, Epraxia ajutată de câţiva călugări şi arhimandriţi de la mănăstireu
Vieroş (şi ea o ctitorie a Goleştilor), cu sprijinul financiar oferit de domnitorul Scarlat
Ghica (1758-1761) şi (1765-1766) a restaurat întregul ansamblu al schitului Valeu
Mare, inclusiv biserica acestuia păstrată până în zilele noastre în cimitirul satulu i
respectiv.
Pictura originală a bisericii schitului, bine conservată, este identică cu cea o
bisericii din Piscani (cu nimburile sfinţilor în relief, nota păr. C. Dejan) ceea c
presupune că ambele locaşuri de cult au fost zugrăvite (poate chiar construite) d
aceeaşi meşteri.

c. Avându-se în vedere locul oarecum izolat în care era amplasată biserica
înainte de readucerea „la linie" (1833-1836) a actualului sector „Linia Mânăstirii",
imobilul fiind probabil destul de ruinat de vechime, apreciem că Epraxia a intenţionat
să înfiinţeze aici un schit de călugăriţe; aşa cum a rămas, dealtfel, în tradiţia locală,
foarte bogată în imaginaţie! În sprijinul acestei ipoteze vine şi însemnarea autografă a
Epraxiei pe o Evanghelie (din colecţia bisericii din Lăpuşani) din care reţinem cll
„Această Evanghelie este dată de mine, stariţa Epraxia de la sfiinta mânăstire ot
Piscani ...".
Deşi nedatată, este cert că însemnarea este din perioada de construcţi~ (sau
reconstrucţie) a bisericii din Piscani, respectiv 1773 (după însemnarea 1ui Chiria
„robul lui Dumnezeu" pe Evanghelia bisericii din Purcăreni-Argeş) şi 1777 dupA
însemnarea de pe faţada bisericii făcută de Radu zugravul „ot Caracal".
13

Petre P. Panaiteseu, Manuscrise slave în Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 1959, voi. l, p. 361-364.
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moartea prematură, în decembrie 1778, a împiedecat-o pe Epraxia
scopul, biserica rămânând „de mir" până în zilele noastre. Nici un
1·1111 111 nt din cele cercetate până în prezent nu face vreo aluzie măcar la schitul
1111 111 lat" de Epraxia la Piscani, controversele în materie fiind generate de închinarea
11 1 ·li cu cele două moşii ale sale către schitul Valea Mare, făcută de epitropul
24
1
11 ll ' •nilor în 1796 (după moartea ctitorilor) şi de tradiţia locală .
d. O problemă destul de importantă ridică (totuşi mormântul din pronaosul
111 1I ·li. Dacă el aparţine ctitorului bisericii vechi, respectiv Vlaicu mare logofăt
I I 1 nul, ucis pentru trădare din porunca lui Radu Paisie voievod, la data de l
• 1 ll1111brie 1544, şi îngropat în biserica ctitorită de el (deşi soţia şi fiul său adoptiv au
I 1 I 1 11 no rmântaţi la mănăstirea Valea) se pune firesc întrebarea unde este înmormântat
1 1111 I 111tin Potoceanu ctitorul bisericii actuale? Mormântul din biserica din Piscani a
I I t lerminat cert a fi al lui Vlaicu Piscanul, în 1976, de Flaminiu Mârtzu fost
111 1 1or al Muzeului Municipal Câmpulung-Muscel, după fragmentul de inscripţie
1 li li pe lespede: „MIRCIA VOIVODA" numele domnitorului Mircea Ciobanul
11 11· 155 9, cu întreruperi).
,,Întrucât Vlaicu Piscanul a fost ucis la I octombrie 1544, din porunca lui Radu
I' I• n condiţii total neprevăzute, iar domnia lui Mircea Ciobanul a început efectiv la
11 111 1rtie 1545, la câteva luni după moartea „trădătorului", este fundamentat ca
1111 111 ntul să fie al lui Vlaicu, lespedea fiind lucrată şi pusă pe mormânt în timpul
25
1•11 11111 i acestuia" .
Întrucât în interiorul bisericii din Piscani nu au fost executate săpături
tlt ologice niciodată, iar în pronaos (gropniţa ctitorilor) a fost turnat mozaic, în timpul
I oi rllor de „restaurare" din anul 1937, nu ştim cu certitudine dacă mormântul
nului se află în biserică, alături de cel al lui Vlaicu, sau a fost „spulberat" prin
profanări în decursul timpului 26 .
Ipoteza este întărită de tradiţia locală, potrivit căreia biserica ar fi fost prădată
t 111r I în 1821 (poate şi de eteriştii lui lpsilanty) dovadă sfinţii din pronaos şi ctitorii
w ochii scoşi de suliţe. Mormântul Potoceanului nu a fost semnalat nici în
1 1111 ulung, unde se crede că ar fi locuit, lespedea mormântului său nefiind găsită nici
1 I I' dariul de la Casa Domnească, de la Mânăstirea Negru Vodă.
Din

păcate,

lingă

thlv Ic Naţionale Centrale (în continuare A. N. C.) manuscrisul nr. 685, fila 95-96.

11 mi niu Martzu, Mll.năstirea Valea în lumina controverselor istoriografice şi a cercetărilor arheologice, în
llt11f10ila Olteniei nr. 7-9/1971 , p. 630-640.
11111 ln secolul al XVIll-lea în timpul constructiei bisericii actuale, satul Piscani era divizat astfel:

l'lacunii de jos, ai luncii, format din moşneni şi rumâni cu centrul pe actuala „linie a Belului" şi ,
l'I eoni i de sus, ai Iudei, initial format din rumâni şi tigani, robi ai boierilor Vlăiculeşti , urmaşi ai lui
I 1111 l'lscanul, cu ,,silistea" (vatra satului) dincolo de Valea Bobii, la circa 1,5 km spre poalele dealului
11111

Dupa 2 septembrie 1623, Piscanii de sus au intrat în stăpânirea mănăstiri i Valea (Ti !eşti-Argeş)
'11111ii 240 de ani, până la secularizarea averilor mănăstireşti, în decembrie 1863.
11111 11111 011 satului, prin revenirea la actuala ,.linie" a mănăstirii s-a realizat după 1833, prin aplicarea
1 w 11 1 llor Regulamentului Organic privind readucerea „la linie" a satelor.
d1lv11 bisericii Negreni, · raportul pr. Nicolae Negreanu către Protoeria Muscel din 20 august 1870, cu
1 I li lu tarea bisericilor din parohie.
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Sigur, cercetările care se vor face în biserica Piscani, în timpul restaurării car
i se pregăteşte, vor răspunde la multe necunoscute. Până atunci, mormântul ctitorulu i
din secolul al XVIII-iea, va rămâne o enigmă rezervată viitorului.
e. O altă problemă tot atât de serioasă ridică şi existenţa (sau nu) a Schitului
„Pisculeşti", la Piscani.
Schitul Pisculesti este menţionat în unele lucrări vechi, printre schiturile i
27
mănăstirile din fostul judeţ Muscel •
Am menţionat deja că actuala biserică din Piscani nu a fost niciodată schit (d
călugăriţe) cum s-a păstrat în tradiţia locală, chiar dacă ctitora Epraxia, stareţa schitului
Valea Mare ar fi fost animată de această nobilă intenţie.
Întrucât biserica veche, din secolul al XVI-iea, ctitoria lui Vlaicu mare logo făt
Piscanul, împreună cu întreaga moşie a acestuia a intrat în stăpânirea mănăstirii Valea,
efectiv după 2 septembrie 1623, la conacul acestuia (devenit „Casa Moşiei") s-a stabilit
administraţia moşiei, formată din călugări greci şi romani 28 •
Dacă „Schitul Pisculeşti" poate fi localizat la Piscani (numai pe bază do
documente) atunci sigur el a funcţionat la biserica veche devenită „schit", metoh al
mânăstirii Valea Ţiţesti-Argeş).
Nu excludem posibilitatea ca în apropierea conacului lui Vlaicu Piscanul (în
deal „la Dospina") să fi existat o capelă din lemn, pentru uzul călugăresc de aici,
„lemnele (din ea, n. n.) fiind vândute la nişte vlăsceni ... ", cum cităm dintr-u11
document târziu, din data de 28 noiembrie 1852 29 •
Dacă informaţia (cu „lemnele") este exactă, este de neacceptat ca V laicu mar
logofăt să fi construit (şi ctitorit) o biserică de lemn la moşia sa Piscani în care a şi fost
înmormântat în 1544.
f. Cu multă seriozitate trebuie discutată şi enigma inscripţiei deteriorată „prin
dăltuire" de pe lespedea mormântului din pronaosul bisericU. Cine şi pentru ce a
distrus-o, şi când??
Am precizat anterior că lespedea mormântului din biserică este mult anterioară
construcţiei edificiului religios, din secolul al XVIII-iea. Prezenţa ei în biserică (ea
acoperă un mormânt necercetat ştiinţific, profanat din păcate, de mai multe ori de cătr
căutătorii de comori) poate fi justificată numai prin aceea că actualul imobil al biserici i
a fost construit pe urmele celui vechi, respectiv ctitoria lui Vlaicu Piscanul din secolul
al XVI-iea.
Lespedea a fost „martelată" pentru distrugerea scrisului din chenarul de pe
suprafaţa ei în timpul unui litigiu dintre Barbu Belu „stăpân" al unei părţi însemnat
din moşia Piscanilor, inclusiv o parte din vatra satului, şi stareţul mănăstirii Valea,
loanichie Văleanu, şi el „stăpân" al unei părţi din moşia satului, respectiv cea
„Piscanilor de sus, ai Iudei", în anul 1848.
Cum între ambele moşii în litigiu :Piscanii de jos, ,,,ai Luncii şi Piscanii de sus,
ai Iudeii (luda fiind Vlaicu Piscanul care l-a trădat pe Radu Paisie) exista „din vechime
o piatră de hotar fixată în faţa bisericii" călugării susţineau (cu dreptate) că actuale
27

Fraţii Tunusli, Istoria politică şi geografică a Ţării Româneşti, până la 1774, Bucureşti, 1863 şi Dionisie
Fotino, Istoria Dacici, traducere de Gheorghe Sion, Bucureşti, 1859.
21
Mânăstirea Valea a fost închinată (la rândul său) în 1623, la aşezământul monahal de la Pogoniani-Grecia.
29
A. N. C. , Mânăstirea Valea, XIV/IV, documentul din 28 noiembrie 1852.
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11 • 1 l1 este „cea veche",

menţionată în vechile hotărnicii, din 1707, 1736 şi 1777
d1w nd ca dovadă chiar lespedea mormântului lui Vlaicu, ale cărui averi se aflau în
I I nlrea mănăstirii Valea încă din 1623.
La rândul său, Barbu Belu susţinea că moşia sa se întindea mult spre răsărit,
I' 11 dincolo de „adâncitura" Văii Bobii, că biserica este construită „din temelie" de
t 111 t ntin Potoceanu, a cărui moşie intrase în stăpânirea bunicului său Ştefan Belu, în
1111 I 1817, prin schirp.b cu „maicile" de la schitul Valea Mare.
În aceste nefericite împrejurări, cu complicitatea preotului Ghiţă Negreanu
lt 1 uplinea la biserica din Piscani) a fost distrus de oamenii lui Belu scrisul excizat
I" I pede, pentru a-i lipsi pe călugări de probe în faţa judecăţii care era în curs.
„ ... iar piatra din biserică (atenţie! din biserică, n. n.) le este cu ştiinţă (spun
1111 rli mănăstirii, n. n.) când era scrisă pe deplin, iar acum o văd roasă şi cu slovele
30
1I tle de mai puţină vreme, iar ei altă biserică nu mai ştiu decât pe cea în fiinţă ... " •
Aşadar, ipoteza distrugerii scrisului de pe lespede de căq"e profesorii Nicolae
lt11 1 şi Gheorghe Sapcaliu, susţinută de tradiţia localli, trebuie infirmată. Asemenea
tt hui infirmată şi ipoteza, potrivit căreia biserica actuală ar fi fost schit de călugăriţe
1111 11umirea de „Schitul Pisculeşti" .
Într-un articol publicat în revista Mitropolia Olteniei (nr. 1-2/1969, p. 45)
111 111 ul cercetător Radu Creţeanu, referindu-se la monumentele religioase de pe Valea
11 1111 Doamnei, printre care şi biserica din Piscani, scoate în relief o serie de date cu
111 Iv ro la trecutul acestui important monument istoric.
Deşi unele date prezentate nu sunt confirmate documentar, exemplu afirmaţia
1•11lt vil căreia biserica ar fi fost iniţial schit de călugăriţe cu denumirea de Schitul
l'I• 111 sti, informaţie preluată din lucrarea cunoscutului istoric muşcelean, Constantin
I tlule eu-Codin, (,,Muscelul nostru" 1922), articolul devine interesant prin valoarea
111 I tei cu privire la identificarea personajului înhumat în mormântul din pronaosul
Iii- I ii:

Lespedea mormântului din pronaosu/ bisericii din Piscani
(desen de prof F/aminiu Mârtzu) .

N. C. M4nllstirea Valea, XIV/4, documentul din 28 noiembrie 1852 pe care autorul la cercetat „pipăibil"
, 111 lft lntinderea lui de 34 de pagini scrise cu chirilice, timp de câteva luni (I) în 1978.
Aduc şi pe aceastll cale un sincer omagiu omului de ştiinra Flaminiu Martzu (1913-1992) pentru
11111 lbu!la adusă la cunoaşterea trecutului bisericii din Piscani, a ctitorilor ei, vechi şi noi, a locului unde a
I, t rnnucul marelui logofllt Vlaicu Piscanul, de la a cărui moarte se împlinesc anul acesta (2004) 460 de ani !
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· Fragment de inscripţie „MJRCIA VOIVODA"
de pe lespedea mormântului lui Vlaicu mare logofăt.
Cităm

- „Ca element de interes în biserica din Piscani, trebuie menţionată şi o
de mormânt, care după elementele sculptate, în relief slab - o rozetă mare şi o
cruce cu suport şi două braţe orizontale, din care una obligă vezi desenul în pagin11
precedentă precum şi a literelor din fragmentul de inscripţie conservat - pare a fi c11
mult anterioară epoc ii de construcţie a bisericii, dovedind ex i stenţa unui locaş anteri or.
Identificarea mortului este imposibilă, deoarece pentru motive necunoscull'
întreaga inscripţie care era dispusă în chenar, a fost tăiată, rămânând numai doun
cuvinte înăuntrul rândului care se pot descifra: „(A)lixandru voivoda"? Despre care
Alexandru voievod este vorba şi căruia dintre boierii din Piscani, atestaţi între anii
1568 (începutul domniei lui Alexandru Mircea) şi 1627, (sfârşitul domniei lu i
Alexandru Coconul) trebuie atribuită piatra este, bineînţeles imposibil de precizat'.1 1.
Cu titlul de ipoteză ne-am putea gândi la jupâniţa Despa, stră-strănepoata lui
Mihnea Pârcălab , fratele lui Vlaicu mare logoJăt Piscanul care, se ştie, că a murit în
anul 1623 la Târgoviste, n. n.) când do1nnea Alexand1:u Coconul. Date comunicate ck
Dan Pleşia.
Înainte de a o identifica Pe ,jupaniţa Despa" stră-stră~epoata lui Mihnea Pârcălab
din Piscani, pe care o cunoaştem din documentul din 27 iulie 1631, să „zăbovim " puţi1 1
asupra acestui enigmatic „(A)lixandru voievoda" despre care menţionează Radu
Creţeanu. Dacă pe lespede scrie ALEXANDRU VOIEVOD şi acesta este un domnito1
în timpul căruia a decedat Constantin Potoceanu, ctitorul din secolul al XVlll-l en ,
respectiv Alexandru lpsilanti (1774-1782) sau Alexandru Moruzi ( 1792- 1796) atun ci
cine şi de ce a distrus i nscripţia de pe lespedea de mormânt?
- Că lugării ? Nu avea nici un rost atâta timp cât rămâneau la vedere portrete! •
ctitorilor Potoceni în friza rezervată acestora.
- Barbu Belu? În nici un caz! Portretele ctitorilor demonstrau cert că biserica este
ctitorită de Constantin Potoceanu „chiar pe moşia lui", acum în stăpânirea lui Belu ,
piatră

.

'

După 1623, respectiv după moartea °boierilor Vlăiculesti, în Piscarii nu au mai fost boieri pfină la s rnrşit11 I
S\!Colului al XIX- iea când s-au stabi lit aici boierii Crăgăneş ti .
11
·
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1l1tp

chimbul de moşii făcut de bunicul său (Ştefan Belu) cu călugăriţele de la Valea
în anul 1817.
ine era, de fapt, jupâniţa Despa? Se ştie că în anul· 1532, sau puţin mai înainte,
u clucer, mai târziU mare logofăt, împreună cu fraţii săi, Mihnea Pârcălab şi Badea
r, au cumpărat de la moşnenii piscăneni jumătate din moşia (şi satul) Piscani, „iar
1111 1 doua parte, a şasea parte„. ", cum rezultă din documentul din 29 decembrie
1111

I 1212.

.

Întrucât Badea slujer s-a căsătorit la Găvăneşti, „pe apa Teleormanului" stăpânirea
I ti vă a Piscanilor a rămas fraţilor săi, Vlaicu clucerul şi Mihnea Pârcălabul.
eşi locuia la Târgovişte, în preajma dorrmiei, unde avea un rol deosebit, fiind
ll1l!lo l clucer, iar mai târziu mare logoflit, Vlaicu a acordat un interes deosebit moşiei de
I l'I cani, construind aici, un conac cu dependinţele aferente unei „curţi boiereşti 33 tot
I tllorind şi biserica veche ( 1534-1536) în care a şi fost înmormântat, după tăierea sa
p 111 ru trădare, la 1 octombrie 1544.
Neavând copii, Vlaicu Piscanul a adoptat pe nepotul său Vlaicu (cel mic) fiul
f 111 •lui său Mihnea pârcălabul, lăsându-i toate averile sale cu condiţia ca acesta să-i
I u pomeni după moarte. La rândul său, V laicu (cel mic) neavând nici el copii „.. . a
I t la moartea sa toate averile soţiei sale Moma, să le stăpânească numai cât va fi vie
r ft'I iar după moartea ei, să fie toate aceste averi ale sfintei mănăstiri Valea3 ~.
Aşadar, toate averile lui Vlaicu mare logofăt (împreună cu moşia Piscanilor) au
lll l1 1l în stăpânirea mănăstirii Valea, prin dania flicută de fiul său adoptiv, Vlaicu cel
11tl ', la moartea sa.
Mihnea pârcălabul, fratele lui Vlaicu mare logofăt, a avut doi fii: pe Vlaicu cel
1111 I gofăt şi pe Mihnea armaşul.
Vlaicu cel mic împreună cu soţia sa Moma au fost înmormântaţi la mănăstirea
V11 o, mormintele lor fiind descoperite în timpul cercetărilor arheologice din 196935 .
Mihnea armaşul a stăpânit doar jumătate din averile tatălui său neavând nici un
lt pl la averile unchiului său Vlaicu mare logofăt.
_
Neavând nici el copii (ce ironie!) a lăsat la moartea sa, partea lui de moşie din
111 • ni la doi nepoţi ai săi : Hristodor diaconul şi Dumitru logofătut3î .
Acestor nepoţi ai lui Mihnea armaşul le confirmă Mihai Viteazul, la 16 martie
I~ 5, stăpânirea acestor proprietăţi din Piscani, ameninţate de călugării de la
7
111 11tlstirea Valea, care insistau să acapareze întregul domeniu Vlăiculesc din Piscani3 •
Hristodor diaconul şi Dumitru logofătul, nepoţii lui Mihnea armaşul au locuit
I ·tiv la Târgovişte, în capitala ţării. Ei au venit la dreptul de moştenire în .Piscani în
1lt cumente privind istoria României (în co~tinuare D. I. R.) B. Sec. XVI, voi. II, p. 115-118.
' pl ndon Cristocea, Cercetările arheologice de la Piscani judeţul Argeş, în Argessis, X, Piteşti , 2001, p.
I I
" II I. R. B. sec XVII, voi. IV. p. 308.
11
I l11111 iniu Mâi:tzu, loc. cit. p. 640.
Vlnlcu Piscanul şi fratele său Mihnea, fiii lui Patru postelnic, au mai avut o soră, Stanca, căsătorită cu
111 ott rl Neagoe. Fiul lor Pătru era părtaş în 1532, cu drept de 1/4 la moşia Piscani cumpărată de Vlaicu şi
lljll ai de la moşnenii piscăneni. Prezumăm că aceşti nepo\i ai lui Mihnea ,annaşul erau fiii acestui Pătru ,
1
1 11rlmar cu Mihnea.
1
' I) I. R. B. sec XVI, voi. VI. p. 169.
I l111n. P rezumăm că acest preot Neagoe, cumnatul lui Viai cu Piscanul a fost primul preot al biserii:ii vechi din
1'11 uni, ctitoria fostului mare logofllt.
1
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momentul în care partea lor de moşie era ameninţată de a fi acaparată de mănăstirea
Valea, după moartea boierilor Vlăiculesti, fără moştenitori.
În anul 1595, în divanul prezidat de Minai Viteazul ei câştigă o judecată cu
mănăstirea Valea, iar în timpul domniei lui Radu Şerban (1602-1611) îşi aleg partea
lor de moşie din rămăşiţele domeniului Vlăiculesc şi o stăpânesc până în anul 1623
când, printr-o judecată arbitrară Alexandru Coconul şi tatăl său, Radu Mihnea,
domnitori ai Ţării Româneşti „ ... au adeverit că nepoţii lui Mihnea armaşul umblă cu
cărţi mincinoase şi nu au nici o treabă cu satul Piscani. Aşa au rămas Radu, Tudora şi
Tudoran (copiii lui Hristodor diaconul şi Dumitru logofăt, n. n.) de lege (şi am dat
domnia mea ca să fie moşia Piscani (toată, n. n.) sfintei mănăstiri Valea" 38 .
Dumitru logoflit din Piscani a locuit cu familia mult timp la Târgovişte, fiind
logofăt de cancelarie, având şi ogradă cu pomi şi răzoare cu vie pe Dealul
Târgoviştei 39 •

A fost căsătorit cu Dobra din Româneşti (azi corn. Bălileşti Argeş) cu care a avut
doi copii Radu şi Tudoran. A decedat tânăr, „când au fost în zilele lui Şerban voievod"
(Radu Şerban, n. n.) în anul 1602, fiindcă în anul următor soţia sa ,jitelniţa Dobra" era
deja văduvă şi cumpără moşii în Negreni şi Tămăşeşti (Dânnăneşti-Argeş) 40 .
Hristodor diaconul era fratele mai mare al lui Dumitru logofăt din Piscani.
Amândoi au locuit mult timp la Târgovişte unde, pe lângă funcţii (primul făcea parte
din cler, celălalt era logofăt) au avut şi modeste proprietăţi funciare în afara oraşului.
Nu ştim cu cine a fost căsătorit. Documentele de care dispunem sunt sărace în
conţinut (uneori contradictorii) de aceea se impun a fi acceptate cu prudenţă. Ştim sigur
că a avut trei fete: două mai mari, căsătorite cu dregători (funcţionari) mărunţi: Mitrea
pitar şi Cârstea logofăt din Căţăiani, „ale căror jupânese (soţii, n. n.) sunt vere primare
cu Radu, fiul lui Dumitru logofăt, şi una mai mică, Despa (Despina) născută mai târziu,
prin 1603-1604, care a fost înfiată de Dragomir din Târgovişte4 .
Putem, aşadar, să precizăm documentat cine era ,jupâniţa Despa", stră,
strănepoata lui Mihnea pârcălabul din Piscani. Era fiica lui Hristodor diaconul (din
Targovişte), nepoata de frate a lui Dumitru logofăt din Piscani. Era soră, cu Teodora,
menţionată în documentul din 2 septembrie 1623 şi se născuse la o dată pe care nu o
putem preciza în timpul domniei lui Radu Şerban (1602-1611).
Mică de numai două săptămâni a fost luată de suflet de Dragomir din
Târgovişte care ,„ .. a hrănit-o timp de 20 de ani, până s-a căsătorit „." şi căruia, drept
mulţumire, Despa i-a lăsat cele patru răzoare de vie moştenite de la tatăl său în Dealul
Târgoviştei.
ştim cu cine a fost căsătorită, a decedat foarte tânără, prin 1623-1624
d-lui Dan Pleşia este exactă) în timpul domniei lui Alexandru Coconul,
cum rezultă din docwnentul din 25 iulie 1631.

Nu

(informaţia

31

D. I. R. B. sec. XVII voi. IV, p. 308.
cu vie pe Dealul Târgoviştei, lângă mAnllstirea Dealul conf. documentului din 25 iulie 1631
40
D. I. R. 8 . sec. XVII. voi. I. p. 350.
~ 1 Documenta Romaniae Historica, B. voi. XXlll, nr. 259, documentul din 35 iulie 1631 sa re1inem ca una
din fiicele lui popa Hristodor, Teodora, este menţionata (din) în documentul din 2 septembrie 1623, alături de
verii sai, Radu şi Tudoran. Sora ei (cea micii) Despa, dece<lata foarte tânlirll în 1623, este presupusul „mort"
în domnia lui „(A)lixandru Voievod" care odihneşte în pronaosul bisericii din Piscani, dupa distinsul
cercetător prof. Radu Creteanu.
39

Răzoare
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Nu a fost înmormântată la Piscani, scrisul de pe lespede, atât cat s-a mai
l indică cert numele lui „Mircea Voievoda" Ciobanul, iar textul din chenar,
l l pipăibil, pe cel al lui „VLAICU" fost mare logofht, ucis din porunca lui Radu
I' I I voievod la l octombrie 1544, în urma luptei nefericite de la Fântâna Ţiganului 42 .
Nu poate fi confundată cu „omonima" ei Despa vistiemiceasa, soţia lui Iane
I li 1ul lui Leon Tomşa voievod şi Matei Basarab, aceasta fiind grecoaică, ca şi soţul
11 , 11mormântat la mănăstirea Valea. Despa vistiemiceasa era căsătorită în 1619 când
11 1 c 11 truit conacul de la Hârteşti (azi satul Bucşani, comuna Ţiţesti-Argeş) cu Iane
I l r, când Despa „Hristodora" era doar o copilă. Aceasta din urmă a decedat foarte
1 11 1 , prin 1623, în timp ce Despa vistiemiceasa a trăit până dincolo de anul 1670,
11!1 " n chină casele de piatră" şi biserica din Hârteşti, lui Şerban Cantacuzino, viitorul
11
1

1111 111.

SAINT NICHOLAS CHURCH FROM PISCANI ARGEŞ COUNTY.
NTROVERSIES AND REALITY REGARDING THE HISTORY OF THIS
MONUMENT OF THE 18th CENTURY
Abstract
The author presents important data about the church historical moment S.
h >las from Piscani (Argeş County), which was built (or rebuilt) between the years
I // I· l 777 by C. Potoceanu and his sister E., abbot at the hermitage Valea Mare
l'1k l rla. It is again discussed the problem of the greenstone from the narthex of the
111 11 h, probably belonging to V. Piscanul, great chancellor (executed for betrayal in
I
and the founder of the old church this the church of the 18th century is
11p 1posed one another one from the 16tli century. The article also improves other
111 ii t d documents belonging to the archives ofthe archpriest Constantin Dejan.

I h1ml tru Bălaşa, preot, Radu voievod Paisic, luptele cu Laiotă Basarab voievod
I h dinţi , istorie şi cultură, Drobeta Turnu Severin, 1981 , p. 61 -65 .
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

DISPUTA DINTRE BOIERII BALOTĂ ŞI BRĂTIANU
PENTRU STĂPÂNIREA MOŞIEI CACALEŢI
DIN SATUL ŞUICI, JUDEŢUL ARGEŞ
SPIRIDON CRISTOCEA •
În afară de documentele păstrate în instituţiile specializate ale statului
I Iv , muzee biblioteci ş . a.), multe din aceste mărturii ale trecutului se află încă în
I'" I unor urmaşi ale vechilor familii boiereşti. Astfel, Grigore Balotă 1 din Ceparii111 nteni, jud. Argeş, a păstrat cu sfinţenie multe documente, mai ales în limba
111111 111\ cu alfabet chirilic, ale familiei căreia îi aparţinea. O parte din aceste documente
11 lu I ridicate în 10 iunie 1988 de către lucrătorii Miliţiei Judeţului Argeş şi depuse la
I 1 \Ila Judeţeană Argeş a Arhivelor Naţionale unde se păstrează şi astăzi în fondul
I 11 1 ·tia de documente Cepari". Cu surprindere, şi cu bucurie, am constatat că urmaşii
1 - I i fam ilii mai păstrează un număr apreciabil de documente, cele mai multe fiind

n limba română cu alfabet chirilic, care se referă la proprietăţile şi bunurile
I r Balotă2 , dar care conţin date şi despre neamurile cu care erau înrudiţi:
11 v u11u, Brătianu ş . a.
Câteva din aceste documente, care au servit la elaborarea acestui articol, se
11 I t la litigiul dintre familiile Balotă şi Brătianu, de altfel înrudite, pentru moşia
t
d \I, aflată în partea de apus a satului Şuiei, judeţul Argeş. Primul document
1 I 1 tor la această pricină este jalba pe care Zmaranda Balotă, soţia răposatului
111 I Inic Gheorghe Balotă, fost logoflit de vistierie, o înaintează domnitorului. Din
l jalbă, destul de sumară, aflăm că soţul ei, când trăia, a zălogit moşia Cacaleţi
rn, iar, după moartea acestuia, Ene Brătianu, cu aprobarea ei, a scos moşia din
tl1 tare. Întrucât Ene Brătianu refuză să-i restituie moşia, deşi ea i-a oferit banii cu
1 1
1 csta o scosese din starea de zălogire, Zmaranda cere domnitorului să i se facă
111 pi 1te. Prin rezoluţia din 3 martie 1787, domnitorul Nicolae Petru Mavrogheni
11111 1111 ·eşte ispravnicilor judeţului Argeş să facă dreptate, iar „neodihnindu-se vreo
I' li 11-i sorociţi la Divanul domnii mele" 3 .
1I

I• 11

1

1111 111 Judetean Argeş, Piteşti.
orc (Puiu) Balotli ( 1909-1999), fiul lui Alexandru Gr. Balotă şi al Lucreţiei, născută Achimescu.
1
h1 l111111csc doamnei Coca Balota, soţia lui Grigore Balota., strl!nepot al lui Grigore Balotă şi al Tincai
I' 1111 I , prin intermediul căreia am luat cunoştinţă de documentele pe care le mai păstreazli aceastli familie .
I ~1111 11 1 mele au imprimate pe ele o ştampilă ovală, cu inscriptia „Proprietatea Ccpari. A. Balota". Ţin , de
111 n u, s ă apreciez gestul acestei familii de a nu cere restituirea documentelor depuse la Arhivele din
'li ,11 ln 1988, copiile xerox executate de această instituţie fiindu-i suficiente.
I lt l11l n11l tn posesia doamnei Coca Balotă.
1h I
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Fig. /. Smaranda, soţia răposatului Gheorghe Balotă, cere domnitorului
săi se facă dreptate în pricina cu Ene Brătianu, privind moşia Cacaleţi.
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Întrucât timp de I O ani nu şi-a găsit
dreptatea,
Zmaranda
Ba l otă
înaintează
domnitorului o nouă jalbă, care, de data aceasta,
conţine mai multe date referitoare la această
pricină. Deoarece soţul ei, Gheorghiţă Balotă,
„încăpând la urgie domnească şi la grea
datorie", n-a mai putut să facă faţă greutăţilor, a
pus amanet moşia Cacaleţi lui Vlad Cheianul
pentru 200 de taleri, urmând ca la înapoierea
banilor să-şi recapete moşia. După moartea
soţului, „ rămâind datoare pă la unii şi pă la alţii
şi săracă dăsăvârşit" , Zmaranda n-a mai putut
4
să-şi răscumpere moşia. Atunci Ene Brătianu ,
căsătorit cu o nepoată a ei,
pe lângă „alte
şiritJ.icuri. „
ce ne-au făcut şi ne face
totdeauna", i-a cerut voie ca să dea el lui Vlad
Cheianul cei 200 de taleri şi să stăpânească
moşia . Socotind că „dăcât altul străin să o
chivernisească, mai bine el, ca unul ce-mi este
sângele", Zamaranda a fost de acord cu cererea
lui Ene, urmând ca atunci „când îmi va da
mâna, să întorc acei bani şi să-mi iau moşiia".
Deşi în trei rânduri, „luând bani neguţătoreşti,
cu dobândă", a vrut să-i dea cei 200 de ta leri,
Ene nu i-a înapoiat moşia al cărei venit pe an
era de „taleri 150, poate şi mai mult pă an".
Arătând că „nici pâine nu am să mănânc, un
biet copilaş ce-l am umblă ca vai de capu lui
dăspuiat şi nemâncat pă uşi streine, nedându-mi
mâna să-l chivernisesc", Zmaranda, „cu
fierbinţi lacrimi şi cu genuche plecat", cere
domnitorului să-i facă dreptate.
Ca şi în cazul primei jalbe, domnitorul
Alexandru Constantin Moruzi, porunceşte
ispravnicilor judeţului Argeş, la 18 decembrie
Fig. 2. 7 februarie 1814.
I 797 (fig. I), ca „la dreptatea ce va avea
Diata monahiei Praxia,
jăluitoarea să afle îndăstu l are prin judecată ...
privind moşia Caca/eţi
sau să-i sorociţi la Divan, cu carte dă
judecată" 5 .
Deşi au trecut 17 ani de la a doua jalbă, Zmaranda, care între timp se
' I 11 l:lrătianu ( 1820), mare logofăt de Vistierie în 1804, mare şetrar în 1805 şi apoi v!ltaf al plaiului
I 11v l ~ 1 c u , a fost căsătorit cu Safta (1753-1839) având patru băieţi (Toma, Constantin, Jon, Mihai) şi patru ti:Lc
( 1t11 lln, Ti\a, Uţa şi Sultana). Referitor la Ene Brătianu vezi:_Anastasie Iordache, Pe urmele lui Dumitrn
/1111/1111111, Editura Sport-Turism, 1981 , p. 15-16, Spiridon Cristocea, Ioniţă Brătianu (1797- 1848) şi ctitoria
11 ,/(• la Şuiei, judeţul Argeş, în „Studii şi comunicări'', Muzeul Câmpu lung-Muscel, 1989, p. I 53 .
I li ljtlltnl în posesia doamnei Coca Bal otă .
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călugărise sub nwnele de Pracsia, nu şi-a recăpătat moşia. Temându-se de moarte, şi
„fjindu în fire şi cu graiu bun", monahia Pracsia îşi face, la 7 februarie 1814, diata
(fig. 2) prin care lasă moşia Cacaleţi, zălogită lui Vlad Cheianul de la biserica nouă din
Sălătrucel, dar stăpânită atunci de Ene Brătianu, fiului ei „ca să facă bani să o scoaţă, ca
un zălogu ce este, fiindu că nu este vândută, ci zalogu" 6 •
După moartea monahiei Pracsia în toamna anului 1825, fiul ei, Iordache
Balotă7 , a preluat acţiunea de recuperare a moşiei Cacaleţi, mai ales că şi Ene Brătianu
murise între timp. De aceea, în martie 1826, el înaintează domnitorului o jalbă
împotriva Saftei, soţia decedatului Ene, prin care-i înfăţişează situaţia moşiei Cacaleţi
şi încercările mamei sale de a şi-o recupera. În jalba sa, Iordache prezintă domnitorulu i
istoria moşiei Cacaleţi, pe care o cunoaştem din documentele prezentate anterior. Faţă
de jalbele anterioare, Iordache arată că dacă la început mama sa a mers singură în treipatru rânduri la Ene pentru a-şi recupera moşia, iar după ce „m-am mai rădicat şi eu" a
mers împreună cu Zmaranda, însă Ene n-a vrut să primească banii, ci „ne-au izgonit cu
necinste". De aceea, Iordache cere domnitorului să poruncească ispravnicilor judeţulu i
Argeş „să aducă în cercetare pă numita vară-mea Safta, soţiia numitului Brătiian, ... ş i
să o îndatoreze a scoate zapisul tată-mieu, înpreună cu celelalte sineturi ale moşiei" . La
26 martie 1826 domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica porunceşte ispravnicilor judeţului
Argeş să cerceteze pricina „şi la dreptatea ce va avea jăluitoru să-şi afle cuviincioasa
îndestulare'', iar „neodihnindu-se vreo parte de acolo" să-i sorocească la Divan 8 •
Întrucât nici de data aceasta Iordache Balotă, biv polcovnic din judeţul Argeş ,
nu şi-a găsit dreptatea, el se adresează excelenţei sale prezidentul Divanurilor Moldovei
şi Valahiei, arătând că de curând se jeluise Logofeţiei Dreptăţii. Păstrată în copie şi
nedatată, jalba prezintă toate demersurile, începând din 1787, făcute de Zmaranda
Balotă şi de fiul ei Iordache pentru a-şi recupera moşia . Fiind „om scăpător şi cu noaă
copii în spinare-mi şi nu-mi dă mâna să mă străgănesc prin judecăţi", Iordache cere
domnitorului să facă carte de blestem pe nwnele şetrăresii Safta Brătianu şi al fiului ei,
stolnicul Constantin (Dincă) Brătianu 9 . Întrucât nu mai avem documente, nu ştim dacă
Iordache Balotă a intrat în posesia moşiei Cacaleţi, mai ales că Dincă Brătianu este
cunoscut pentru dârzenia cu care-şi apăra moşiile, chiar şi când nu avea dreptate.

THE DISPUTE BETWEEN THE BOYARS BALOTĂ AND BRĂTIANU
FOR THE POSSESSION OF THE CACALEŢI EST ATE
FROM ŞUICI VILLAGE, ARGEŞ COUNTY

Abstract"
Because Ene Brătianu abusively took possession over Cacaleţi Estate, whose
true owner was Grigore Balotă, the descendents of Balotă appealed successively to the
leaders oh the county in order to get it beak.
Original în posesia doamnei Coca Balotă.
În catagrafia din 1829 se consemnează:„ Iordache Balotll, n. Cepari Ungureni, 50 ani, biv polcovnic agesc,
al lui Gheorghe, şade în Cepari, are o moşie şi o vie" (Ioan C. Filitti, Catagrqfie oficială de toţi boierii Ţări i
Româneşti la 1829, în „Revista arhivelor", 1927-1929, voi. li, nr. 4-5, p. 309.
• Original în posesia doamnei Coca Balotă.
9
Original în posesia doamnei Coca Balotă.
6
7
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CORBII MUSCELULUI - REPERE ETNOCULTURALE
. GRJGORE CONSTANTINEscu·

I Corbii Muscelului în conte.x tul afluxului şi refluxului demografic
li n carpatic. Între străvechile aşezări scăldate dinspre izvoare de Râul Doamnei,
tu l Corbi şi-a durat, printre primele, vatra la poalele muscelelor presărate cu stânci
I şe, dăltuite de vânt şi de ape, în bizare· forme carstice. Numele anterior - Corbii de
I' 1tră - îşi are geneza în frecvenţa "considerabilă, în aria sa geografică, a lui Corvus
ur x = „pasăre semirăpitoare, omnivoră" care popula banchizele de gresie poroasă de
p versanţii ce delimitează, la est şi vest, această mirifică vatră musceleană, corbul
li v nind, prin filiera tradiţiei orale, un autentic simbol heraldic local.
În cursul îndelungatei sale evoluţii,
' " rea şi-a fixat ·o primă bornă în memoria
111 umentelor: 15 aprilie 1456, când, prin hrisovul
1111 de cancelaria domnească a lui Vladislav al III 1, se confirmă jupanului Mogoş, fiul lui Şerb,
pânirea mai multor sate, printre care şi Corbii
I Piatră.
.
Peste o jumătate de veac, la 11 iunie
I ~ 03, domnitorul Radu cel Mare [1495-1508]
111 rea ,jupaniţei Muşa, Corbii de Piatră cu tot
h itarul" .
Documente medievale ulterio.a'.re conţin referiri frecvente la proprietăţile
M năstirii. Corbii de Pi~tră; aşezământ monahal atribuit Muşei, văduva boierului
I I 1mza din Obislav, care, călugărindu-se sub nw;nele de Magdalinâ, înfiinţase, pe
1 h ltuiala sa, la sffirşitul secolului al XV-iea, un schit de maici pe lângă biserica
111pestră.

Folclorul local învăluie trecutul acestei străvechi aşezări muscelene în lumina
a legendelor. Arborele strălucitului neam al Corvineştilor ar fi fost
lt nsplantat din pământlÎI generos al Corbilor în Ardeal, 111f1c'u de Hunedoara, al cărui
111n, Voicu, s-ai: fi născut aici, transformând numele localităţii sale de origine în
1 numele unei familii intrate demn în istorie.
'
Un licăr de adevăr a străbătut prin secole, graţie consemnărilor lui Bonfinius
I 1434-1503], istoriograf al lui Matei Corvin şi autor al operei „Rerum Ungaricum
tl ades", care consideră Corbii de Piatră din Valahia drept „locul de unde ascendenţii
ncertă, totuşi,

• 1111esti.
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lui Iancu de Hunedoara au trecut Carpaţii pentru a se stabili în Transilvania".
Personalitatea de excepţie a lui Iancu de Hunedoara 1-a determinat pe papa
Pius al II-iea să remarce că „Iancu, a cărui reputaţie o întuneca pe a celorlalţi , nu a
sporit atât gloria ungurilor, cât, mai ales, pe cea a românilor din mijlocul cărora s
născuse" .

Ilustrul conducător al luptei antiotomane de la mijlocul secolului al XV-iea di n
sud-estul Europei ar fi revenit pe plaiurile natale după celebra bătălie de la Varna di n
10 noiembrie 1444, contribuind decisiv la transformarea grotei de pe malul stâng al
Râului Doamnei într-un locaş de cult de către călugării de rit catolic care însoţeau
trupele sale, deşi utilizarea anterioară a spaţiului rupestru în scopuri ritualice este, prin
fragmentele de pictură murală conservate, de necontestat.
Originea sud-carpatică a Corv ineştilor este susţinută, pe bâza ipotezei lu i
Antonio Bonfini, de către cercetători ai fenomenului demografic autohton.
Astfel, Al. T. Dumitrescu, fost director adjunct al Bibliotecii Academiei
Române, menţiona, în studiul său „Originea Corvineştilor" , consemnarea de pe un
exemplar al cronicii lui Bonfinius (ediţia latină din 1568) făcută de episcopul maghiar
Ion Listus de Veszprem, cancelar al reginelor Ungariei, referitoare la locul naşterii lui
Iancu de Hunedoara, indicând, ca sat de origine al Corvineştilor: Holloko corespondentul semantic, în limba maghiară, al Corbilor de Piatră.
Quod erat demonstrandum ! .. .
Se atestă, de asemenea, prin aceeaşi sursă, existenţa unui castelum în HollokO
din Transalpina atribuit strămoşilor celebrului umanist înrudit cu neamul Corvineştilor,
Nicolaus Olahus, episcop de Strigoniu.
Castellumul a fost localizat, pe baza cercetărilor de teren, în Plaiul Oii de pe
vechiul domeniu feudal din perimetrul Corbilor de Piatră. Întrucât, în zona prezumată a
fi amplasamentul castellumului Corvineştilor nu au fost întreprinse investigaţi i
arheologice sistematice, se impune cu acuitate efectuarea unor sondaje de către
specialişti, eentru a se evita, astfel, distrugerea unor mărturii semnificative care ar
putea e lucida controversata origine muntenească a Corvineştilor.
Un suport al supoziţiei menţionate îl constituie, fără îndoială, sursele
informative oferite de folclorul local corelate unor elemente de natură heraldică.
Blazonul familiei Corvineştilor reprezentând un corb cu inel în cioc - blazon
stabilit de către regele Sigisµiund de Luxemburg pentru domeniul lui Voicu, tatăl lui
Iancu de Hunedoara - se poate asocia ideatic cu legenda perpetuată în folclorul
corbenilor, potrivit căreia un corb, atras de strălucirea inelului de aur cu care se juca
Iancu, l-a smuls din mâinile copilului, zburând cu el spre înaltul cerului. Trezit din
somn de ţipetele fiului său, Voicu săgetează, cu arcul, pasărea, recuperând, astfel ,
inelul.
Abordând „Originea transilvană a lui Iancu de Hunedoara în lumina
reconsiderării critice şi exhaustive a cronicii lui Bonfinius", exigentul istoric muscelean
Flaminiu Mârţu consi.d era că stabilirea în' Transilvania a ascendenţilor lui Iancu de
Hunedoara este confirmată şi prin tradiţia orală din satul Cinciş situat pe domeniu l
Huniazilor.
Conform acesteia, numele satului Cinciş reprezintă contragerea sintagmei
„cinci inşi", ce se referă direct la numărul întemeietorilor aşezării.
Printre ei, se afla Voicu - cel care a ctitorit vechea biserică din Teliuc,
https://biblioteca-digitala.ro
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11 1ulă post 1880, unde fusese înmormânţată Elis~beta de Marginea, pe a cărei
1· u funerară, se menţiona apartenenţă' familială: „soţia lui Voi~u Valahul
t 1 1t nul din Argeş, mama lui Iancu de Hunepoara".
Ascendenţa ilustrei familii a Corvineştilor atestă, aşadar 1 încadrarea ariei
fice a Corbilor de Piatră în spaţiul românesc de iradiere demografică.
'
Începând cu secolul al XVIII-iea, structura demografică a aşezării de pe Râul
t 1 nei este radical modificată prin aflUX:ul de populaţie din Transilvania, care se
1h I şte în zona sud""Carpatică.
,
,
.
În evoluţia social-economică a . satului Corbii de Piatră, implantarea, în
1 1 ' trul său, a unei importante colonii de refugiaţi ardeleni reprezintă un moment
III ' I.
Investigând amploarea acestui fenomen - atestat în zona sud-carpatică a
uuteniei, în studiul consacrat „Emigrării româneşti din Transilvania în secolele XIII, ", I toricurŞtefan Meteş releva, printre altele, că „Cel mai de seamă sat de ungureni
1111 udeţul Muscel este Corbi, datorită masivei aflue!lte de colop..işti refugiaţi în veacul
I VrII-lea din Jina Sibiului, ca urm..are a persecuţiilor religioase declanşate prin
J 1 r a cu Roma a bisericii.ortodoxe din Transilvania".
„Temelia colonizării în satul numit Corbi, moşie a Episcopiei Argeşului, a fost
I 1 pentru întâia dată de moşul meu, Ion;', după CUI!l preciza, într-o jalb~ adresată, în
Olll l 1825, domnitorului Grigore Ghica, monahul-cărtuţar Naum Râmniceanu.
Jalba protosinghelului originar din Corbi reprezintă o sursă informaţională de
pţie, întrucât trecerea peste munţi a jinarilor este determinată cronologic: 1765, iar
11.1. le procesului de emigrare, din Jina sunţ prezentate argumentativ, în maniera sa
v11 lcronicărească:
,,Avui perierghie - scrie protosinghelul - la mai multe lucruri între cari (ca
llllll l ce crescusem de la ţâţele maicii mele ) n sud Muscel, la satul Corbii de pe Râul
I 1 rnnei, fiindcă auzisem de la părinţii mei <?ă ni se trage neamul din militarii unui
111 r sat, aniime Jivna, nu departe de Sibiu . •
Strămoşul meu după tată, Ion, din neamQl militarilor din Jina al Mariei Tereza,
11 111> răteasa Austriei, din cauza constrângerii Uniaţiei, după ce mult timp s-au
111p trivit milifarii săi şi împreună cu tatăl meu după trup, Bucur, cu toate că nu a
11v n ş i s-au dat ordin împărătesc, după re.c lama lor comună, ca acest corp de armată
rămână nesupărat în cele ale religiei lor, dat fiindcă s-au ~vit unii vrăjmaşi şi
lll ninţători ai vieţii părintelui şi unchiului meu, ieşind din ţara ,lor , Transilvania în
11 hia, s-au aşezat în judeţul Muscel, lângă apa numită Râul Doamnei, în localitatea
1 'orbi, unde, c u trecerea timpului, s-au îngropat şi unchiul şi famili~ ,mea".
Alegerea acestei noi vetre existenţiale a fost consid~rabil influenţată de
h lelungâtul pro·ces de transhumanţă, oie~ii din .. arj~ Sibiului fiind atraşi de condltiile
tl 1Ulrale pe care le oferea zona montană a Muscelului pentru ocupaţia lor tradiţională de
p . tori .
, ,Aşezarea" în satul muscelean a celor aproximativ „o sută de familii" din Jina
1 ost determinată de intervenţia nu tocmai dezinteresată a „gospodarului moşiei
rbi'\ Vlădica de la Argeş. întâmpinând, la Curţea de Argeş, familiile de) inari care
III nţionau să se stabilească pe o mQşie cunoscută din Bărăgan, Vlădica le-a prezentat
un tablou sumbru al zonei de şes. „aflată în cale~ tuturor oştirilor, bântuită de ciumă şi
l leră" în contrast evident cu perspectivele pe care le oferea _ r'hqşia Corbilor
https://biblioteca-digitala.ro

GRIGORE CONSTANTINESCU

252
.

dependentă

pentru

.

de Mânlstirea Argeşului: „lilrgime mare pentru vite, livezi şi munţi destui

păşune".

Conform aceleiaşi surse, Vlădica „i-a aşemt el însuşi în jurul bisericii din
Jghiab", dându-le „(h)risoave pe opt munţi", în schimbul unei dări de 6 lei percepute
anual de la fiecare familie şi a „ierbăritului în munţi", pentru care „plata era flicută prin
laptele prelucrat în căşăria de la Nucşoara, produsele fiind desflcute de elitre arendaşul
moşiei mânăstirii în alte părţi ale ţArii".
Recunoscându-li-se rolul de conducători „ai unei mari colonii de români din
Transilvania în deosebite părţi ale Valahiei", moşul cronicarului Naum „a fost scutit de
dări", iar tatăl sllu „a fost cinstit cu protopopia asupra tuturor coloniştilor români în cele
17 districte ale Ţării Româneşti".
Prin hrisov domnesc, Alexandru Ipsilanti fixa darea „celor dintâi colonişti
până la 12 lei anual pentru flecare familie".
Ulterior, potrivit protosinghelului,
„domnitorii, considerând pe colonişti cA s!nt de acelaşi neam cu românii localnici, au
ordonat ca dările să fie una cu ale acestora".
În Corbii de PiatrA, colOniştii vor prezenta, în raport cu localnicii,
particularităţi specifice de: port, limbii, tradiţii şi obiceiuri, pe care le vor pAstra în timp,
ecoul individualitAţii de grup menţinându-se pânl în contemporaneitate.
Ecouri nostalgice ale locurilor de obirşie ·se reglsesc şi în folclorul local. O
„chiuitură" spusă, în iureşul horelor, de elitre un flăcAu originar din Ardeal, este
revelatorie pentru perceperea complex! a sentimentului de înstrăinare, acel „dor de
vatra natală" pe care îl încercau coloniştii stabiliţi în Corbi: „Foaie y,erde buruiană, I
Eu, aci, mândra-n Poiană; I Eu, aci, mândra-ntr-alt sat, I Vai, ce dor împrăştiat ! I Eu,
aci, mândra-n Sibiu, I Vai, ce dor, stare-ar pustiu!. .. ".
Specificitatea ·portului popular local în aceastA arie de interferentă între portul
popular muscelean şi cel argeşean 1-a determinat pe cercetătorul Constantin Rădulescu
Codin să considere Corbii „Q interesantA insu li etnograficii.".
Onomastica. familială relevă ea înslşi provenienţa ascendenţilor: Poenaru - din
Poiana Sibiului; Vişteanu - clin Viştea; Sescioreanu - din Sllsciori; allturi de genericul
Ungureanu, reprezentând evidenţa, pe plan antroponomastic, a fenomenului consemnat.
. Se. semnalează documentar şi alte familii de „ungureni": Groşanu, Grigorescu,
Giurcă, Jeleru şi· alţii.
.
.
Exodul jinil.rilor şi poienarilor spre Corbi a continuat în decursul secolelor al
XVIII-iea şi al 'XIX-iea, fiind facilitat de targul sllpt!rnAnal din localitate, care
constituia, dincolo de caracterul sAu comercial, un prilej de cunoaştere a prosperităţii
cvaşigenerale a unei populaţii deosebit de active, specializate în creşterea animalelor
(mai 'ales, a ovinelor), în apicultura, industrie casnici textili, pomicultura ş. a.
Contractarea unei căsătorii se realiza, cu rare excepţii, în interiorul grupului,
sau prin ,,revenirea la obârşie" - fenomen implicând „evaluarea posibilităţii de
constituire a unui cuplu într-un context de viată arhicunoscut", anume, în localităţile
unde se mai păstrau, viguroase şi nealterate, i'ădlcinile neamurilor celor stabiliţi la sud
de Carpaţi. ·
·
Populaţia baştinaşă formată din grupurile familiale ale: Sturzenilor,
Ciculeştilor, · Bondoceştilor; Sarnoileştilor etc~ a convieţuit cu „ungurenii",
conservându-şi o perioadll îndelungat! de timp neschimbat fondul „tradiţional".
Convieţuirea „spaţialii" a înlllturat cu greu barierele de facturi „etnicii." dintre
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l'" P11 l 1\ ia locală originară şi cea stabilită ulterior. Fenomenul endogamic caracteriza,
11 ţl 1lmente, ambele grupuri. Fenomenul endogamic se generalizase şi la nivelul
111 1111 11iităţii locale în ansamblul ei; potrivit consemnărilor lui Constantin Rădulescu
' 111 1111 , „Corbenii cei mai mulţi , acum şi mai înainte, nici unul nu se însura în alte sate
fi 11
orbencele nu se măritau decât în ·satul lor, luându-şi, atât femeile cât şi fetele,
11 \ d 11 Corbi" .
Schimbul de mărfuri efectuat în târgul săptămânal, coparticiparea la slujbele
1 l lj.ţ oa e, precum şi la diverse manifestări folclorice tindeau să suprime starea de
11111 111 specţie, să spargă carapacea unui mod de viaţă prestabilit, să deschidă, cu
hi 11ră precauţie, porţile care duceau spre o cale de convieţuire reală, fără prejudecăţi
11111 urate din ce în ce mai puţin de o falsă tradiţie .
Devenind caducă, concepţia conservatoare asupra unităţii de grup declanşează
1111!11 unui mod închistat de gândire, ulterior, grupurile interferându-se prin căsătorii ,
111 plun fam ilial şi , implicit, economic.
Afluxul şi refluxul demografic transcarpatic confirmă, -şi în cazul acestei
li v hi vetre de dăinuire românească, adevărul de necontestat că . Munţii Carpaţi au
11111 11tuit nu un imens obstacol între provinciile istorice ale neamului, ci, aşa cum
1111• rva un istoric erudit, „o uriaşă coloană vertebrală a fiinţei naţionale' ', simbolizând,
pt 11 mă reţia lor, verticalitatea unui popor demn de lupta sa necurmată pentru libertate.

11 p

1

li Corbii Muscelului - „O Interesantă Insulă Etnograficii" reflectată în
lui Constantin Rădulescu-Codin : Particularităţi etnografice în Corbi

- cercetător pasionat şi
definitorii unei comunităţi umane
zarea de pe Râul Doamnei va fi constituit, în cursul peregrinărilor sale muscelene,
1111 t ontact şocant cu aspecte de civil izaţ i e rurală inedite; de vreme ce, în introducerea
11111 ului său consacrat „Literaturii, tradiţiilor şi obiceiurilor din Corbii Muscelului",
tl1 I 11 a localitatea prin sintagma „o interesantă insulă etnografică" .
Opţiunea pentru redactarea unei monografii complexe, pe deplin evocatoare a
1 tui autentic sit etnografic şi a locuitorilor acestuia este, în opinia sa, întru totul
111111 va tă: „Corbenii cari - aşezaţi în apropierea munţilor şi având ţrecutul atât de
•h11dumat, dar ţinând dârz de obiceiurile curate din trecut -; au o comqară întreagă de
1 tt
e, legende şi obiceiuri prezentând un mare interes estetic şi filologic şi ar fi tare
I' 1111 să se piardă şi acestea în vălmăşagul uitării - aşa cum avem durerea să vedem că
• hll pierd, pe fiecare zi, în satele pe cari le-ai socoti ca pe cele mai sfinte păstrătoare
' 111 odoarelor trecutului; şi, de aceea, dăm aci parte din legendele şi comorile de limbă
tl 11dire cum şi frumoasele obiceiuri ale sătenilor din Corbi - sat atât de vechiu şi atât
tl ·urat în vieafa şi obiceiurile locuitorilor săi" .
Pentru inspectorul

11 I al elementelor de

şcolar

Constantin

Rădulescu-Cod in

cultură materială şi spirituală

Moralitatea locuitorilor comunei Corbi
,,În Corbi - observă, cu un remarcabil spirit de analist, monografistul - s-a
I' 11trut mult curăţia vieţii din trecut ... Dovadă de curăţie e că. şi pe aici au pătruns
1 111 ce precum: „Mă rog, codre, dumitale I ca la uri frate mai mare I să mă laşi la
111111 rn ta I puţinel cu mândra mea. // - Eu, ta· umbră, te-oiu lăsa I dar ţi-e puica tinerea I
•' fnce păcât cu ea .. ./. Şi mi-o dădea frunzuţa: I cucu-nea n-o mai cânta!. .. ".
Moralitatea sătenilor este condiţionată, după opinia sa, de exemplul pe care îl
111 rn preoţii : „Nimeni nu poate face cât · face preotul când vrea şi când are suflet şi
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pentru înălţarea unei comune".
Industria casnicii din Corbi
Analizând in extenso „Industria casnică" din Corbi, Constantin Rădulescu
Codin considera că aceasta „e în floare, diferitele obiecte necesare casei şi
gospodăriilor lucrându-se în casă. Îmbrăcămintea, mai ales, de la ruflrie până la haina
gata de îmbrăcat se lucrează de femei.
Ţesătura, alesătura şi cusătura lor sunt vrednice de admirat, mai ales, scoarţele
în ce priveşte: soliditatea, trăinicia, alegerea în chip estetic a culorilor, fineţea lucrării,
cum şi originalitatea florilor şi chenarelor".
Sfera „Industriei Corbenilor" - generic prin care autorul deţinea „tot ce
agoniseşte cu braţele şi cu unelte pentru folosinţa casei şi a neamului nostru" - era
extrem de cuprinzătoare, incluzând:
„Ţesutul cu: depănatul, urzitul, năvăditul, ţAsutul (propriu-zis) şi ţ!sături şi
darea la dârstă şi la piuă.
Înflorituri şi împletituri, cele dintâiu mai ales, purtând diferite numiri:
ciucurei, creastă, troian, troenel, râuri, râurei, pui, puişori, melcişori, ciocane, obânzică,
mănişcă, şabac, pielea găinii, codricei, geavra, ciupag ş. a., iar împletitul folosindu-se
la facerea ciorapilor (călţuni) în mai multe chipuri şi purtând felurite numiri: flanele,
broboade, ilice, plăşi de prins peşte, turecii, horbote (în diferite chipuri şi nume).
Portul. Industria animală. Părul de capră din care se fac târsâni, dăsagi,
ciorapi; lâna: tunsul, spălatul, scărmănatul, torsul, răsucitul; fulgii (folosiţi la umplerea
pernelor şi fultucilor); laptele: mulsul, prinsul, bătutul; untul, brânza, urda, caşcavalul;
pielea: de capră, de oaie, de cerb, căprioară, vulpe, lup, cu lucratul lor (argăsitul,
tăbăcitul}, confecţionarea opincilor, uneltele de înhămat calul şi de călărie; alte unelte
din piele; carnea şi preparatele ei, mai ales, tăierea porcului, grăsimile - mai ales cele
proaspete pentru medicina populară şi pentru vrăji, lumânările de seu, fabricarea
săpunului; oasele (pieptenii, cornul de vânătoare); instrumentele de prins peşte; mierea
şi ceara: prisacă, stup, faguri, retezatul lor.
Industria vegetalii: tăiatul lemnelor şi aducerea lor pe apă, bilele, facerea
scândurilor, şindrila, fierăstrăul cu casa lui; vasele de păstrat cele necesare casei (tron,
hambar, dulap, troneciu); cerealele: facerea pâinii, mlmăliga, moara cu părţile ei;
cânipa: cultura, topitul, meliţatul, dărăcitul, torsul, punerea pe răşchitor, coptul tortului,
pânza, bice, frânghii ş. a.; facerea ţuicii şi uneltele întrebuinţate; scoaterea uleiurilor
din: seminţe de dovleac, jir, miez de nucă, sămânţă de cânip!t".
Intuind dificultatea perceperii exacte a tuturor acestor componente ale
„industriei casnice" din Corbi de către un cititor neavizat, C. Rădulescu-Codin insera,
în subsolul lucrării, detalii de facturii morfologică referitoare la elementele constitutive
ale unor instalaţii utilizate în procesul de confecţionare a produselor menţionate, sau a
instrumentelor de lucru necesare efectuării unor operaţiuni specifice.
Astfel, după cum precizează autorul, pentru depănat, „se folosesc mosoarele,
vârtelniţa, sucala, rotanul". Realizarea „ţăsăturilor" este de neconceput flră ,,războiu",
ale cărui piese componente sunt: tălpi, braţe, suluri, vatale, iţe, cocleţi, spată, tindeiche,
scripeţi, iepe, fuscei, suveică, natră, spas ş. a. - piese care prezintă particularităţi
morfologice locale, pe care autorul îşi propunea să le precizeze „într-o lucrare
specială".

Gama

„ţăsll.turilor"

include:

pânză,

prosoape,
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, lcrgare de cap, marame, ţoale, saci or tebeici, tăgârţe sau jeci, desagi, postav
fi inele, cretinţe, glugi, obiele, scoarţe, chilimuri, bete, lăicere .
Instalaţia de piuă este compusă din: roata de apă, maie, albie şi altele mai
11111tc: piluge, corfe, covată, fus, scândură, întăritoare.
.
În prelucrarea laptelui, se utilizează „felurite unelte lucrate de Corbeni: şiştar
1 1t1h 1) , putineiu, găleată" .
Dintre uneltele din piele, menţionează: „dârmonul, ciurul, traista, chimirele
tlll minunate, burduful de nevăstuică, biciul, biciuşca, fişca ş. a."
Moara - pe care o consideră „de mare folos şi tare interesantă" - este formată
1111 „diferite părţi: stăvilarul şi stavila, vârtejurile, prepeliţa, scocul, sterpul, făcăul
11111111 ce se dă şi unei mori ce are numai o roată), speteze, obezi, fus, osie, răscruci,
•thl, brotac, undrele, pietre, pod, scară, poliţă, roată, prăsnel, fus de fier, postavă, teică,
11 1111, fruntar, piscoaie, veşcă sau văcălie , tăvălug ş. a."
Arhitectura popularii din Corbi
Arhitectura tradiţională din Corbi este specifică zonei montane a Muscelului.
I 11 11lnţele sătenilor - preciza C. Rădulescu-Codin - au uneori stâlpii cu flori săpate
11 111ltul, ori arse cu fierul şi împodobite, or încondeiate şi zugrăvite - şi cu uşi bine
h 1 li I 1tc în canaturi şi scrise cu meşteşug, în felurite feţe - şi alte încăperi de trebuinţa
I 11ului: slonul, magazia, timnicul, grajdul, târla„ jitniţa (pentru bucate, la unii),
111111111ul, unde se ţin căruţele, săniile şi alte scule de rotărie şi scaunul pe care se
l11p l ş te (numit, în alte părţi, bedreag), pătulul de fân deschis sau închis, având uneori
111jd11l dedesupt; cocina, coteţul...
Apoi, bisericile pe a căror - clădire şi mobilă, sculptată minunat şi pictură,
1111 1 pune atâta preţ astăzi; crucile şi troiţele cu aşa frumoase cuvinte săpate măestru
I l111p <lobite cu chenare, aşa cum pe vremuri făceau pisarii ... "
Locuinţele ţărăneşti vechi construite din bârne de lemn pe temelii supraînălţate
11 p l otră prezintă, la faţada principală, o prispă, iar, în partea posterioară, un celar cu
1111 ii depozit pentru produse agricole.
Planurile cvasi-generalizate ale caselor vechi cuprindeau: o „tindă" cu acces
11111
terior spre o „odaie" de locuit sau o tindă centrală din care se accedea în camerele
I t 1111le; cea situată spre şosea fiind „odaia curată" .
Specificitatea construcţiilor de locuit edificate la sfărşitul secolului al XIX-iea
I Tu ·eputul secolului XX constă în dispunerea, la nivelul superior, a spaţiilor destinate
hu 11 lrii, iar, la nivelul inferior, a spaţiului pentru depozitarea produselor agricole.
1 1111 truc ţiile vechi aveau, la parter, o uşă grilată din lemn de stejar, prin care se asigura
111
ul în gârliciul dimensionat în raport cu limitele sălii etajului, iar, printr-o uşă cu
Id 1turi masive din stejar, accesul în pivniţa propriu-zisă, compartimentată, prin rafturi
ii I mn, pentru depozitarea fructelor .
Accesul la etaj era dispus lateral, scara construită din trepte de lemn, sau din
p r.i de piatră fiind mascată de un parapet de zid.
Planul afectat spaţiului de locuit se structura, de regulă, în: tindă, odaia de
Im 11 lt şi odaia curată. Odaia curată era destinată primirii oaspeţilor şi depozitării
lmhrncămintei de „sărbătoare" şi a „zestrei", constituind un soi de „oglindă" a
jllll perităţii proprietarilor. Modul de organizare a interiorului locuinţelor era relevant
I' 111 ru simplitatea şi bunul gust al corbenilor.
Din „podoaba caselor", Constantin Rădulescu-Codin remarca, printre altele,
111
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existenţa a „două paturi cu câte o ţoală pe ele şi perne pe la
o laviţă sau o talpă pentru pus pe ea vasele de apă şi vasele

capete şi pereţi fără saltea,
de gătit. Pe pereţii caselor.
în dreptul paturilor, un ţol subţire, cadrilat zis „scoarţă" sau „zăvastră". În stânga şi 111
dreapta scoarţei, cum şi la icoane, batiste şi şervete frumos cusute".
Portul popular local
Portul popular local prezintă particularităţi specifice costumului ţărănesc din
zona Muscel, dar şi pecetea originalităţii portului „ungurenesc" din vecinătall'n
Sibiului. Analizând, sub aspect morfologic, portul popular din Corbi, monografistul
consemna în studiul său „Literatura, tradiţii şi obiceiuri din Corbii Muscelului": „Por111I
este curat al românilor din Transilvania (comuna Jina). Mai toată îmbrăcămintea 1·
făcută din lână. Chiar sătenii cari se trag din primii locuitori ai satului se poartă tot rn
mai sus. La sătenii care nu se poartă ca ei, li se zice Munteni, pe când lor îşi zi1
Corbeni".
Costumul femeiesc cu „catrinţe" este reflexul vestimentar al originii
ardeleneşti a unora dintre locuitoarele satului Corbi. Confecţionate din lână, catrin\el1•
se disting prin repertoriul cromatic: catrinţa din faţă este neagră, iar catrinţa pandaul,
din spate, este vărgată prin dispunerea paralelă a unor benzi formate din culorile: verde.
albastru, alb şi negru.
Găteala capului - diferenţiată în raport cu vârsta - constituie un element dr
individualizare a portului local, ca, de altfel, şi portul pălăriuţei mocăneşti.
Învelitura capului este formată din „vălitură" - un carton alb de formn
tronconică secţionat oblic, care se poartă pe vârful capului - şi o „broboadă" de pânzn
albă, care maschează „vălitura". Tinerele femei folosesc, în găteala capului, în loc lk
broboadă, o „hiliufă" - batistă albă, bordată cu ample cusături.
Încălţămintea femeilor constă din „tureci" - ciorapi fără talpă făcuţi din dimie,
care îmbracă piciorul de la gleznă până la genunchi - şi opinci cu „obiele" sa11
„călţuni".

„la" - cămaşa din pânză albă, ţesută în casă, care prezintă sumare broderii
(exclusiv, la gât şi la mâneci) - completează portul femeiesc ce include, în componen\11
sa, în funcţie de sezon, o „zeghe" din lână neagră, sau o „sarică" de culoare albă.
Portul popular bărbătesc are ca piese constituente: cămaşa cu barbur, pieptarul
înfundat, cojoaca ciobănească din piei de oaie prevăzută cu mâneci foarte largi sa11
zeghe şi sarică, cioareci strâmţi de dimie albă, căciulă, sau renumita pălăriul~
mocănească specifică zonei Sibiului.
Un element specific portului bărbătesc din Corbi îl reprezintă cămaşa de
„flăcău" având brodate, pe spate, „cruci" - motiv ornamental cu semnificaţii profunde,
ce relevă, sub aspect vestimentar, în accepţia publică locală, maturizarea purtătorului
devenit „crucea casei" - aşadar, un sprijin autentic al grupului familial.
Încondeierea ouălor
Procesul tehnic de realizare a „încondeierii ouălor", implicând un instrumentar
specific, este prezentat detaliat de către cercetător. Se reproduce, in extenso, modul de
confecţionare a „condeiului", numit, nu întâmplător, astfel, întrucât „încondeierea
ouălor" este concepută ca o „scriere" în culori pe un suport special - oul.
„Condeiul, ca şi în alte părţi, e tlcut dintr-un băţ de lemn înfăşurat la un cap
cu câlţi. Tot la acel căpătâiu are un cioc cilindric, ca un vârf de paiu şi tot găurit pc
dinăuntru. Ciocul se face din alamă subţire sau din para de argint, pe dinăuntru e trecui
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111 Ih de păr de porc, ca să poată scrie. înainte se făcea dintr-o para făcută sucălete în
111 111 unui ac, care se scotea pe unnă, şi bătută cu ceva, aşa ca să rămâie o găurice
' 1t mică.
Capul cu câlţii şi ciocul se moaie în ceară de roiu, topită într-un ciob. Peste
• 1 , e pun cărbuni de teiu pisaţi, ca să capete coloare negricioasă, şi apoi se fac cu
'' tl lui pe ouă diferite desemnuri - purtând diferite nume, după lucrurile pe cari le
t 11 h pui esc.
După încondeiere, ouăle se bagă în pietrele, cari se fac în chipul următor: Se
t / 1mă de varză şi se pune într-o strachină. Se pisează apoi piatră acră şi, aşa pisată,
pune peste zeamă de varză şi se bagă ouăle, rând pe rând. Apoi, scoase, se bagă oala
1111 11 le (cari se fac din lemn de ouă) , ori îrl altă coloare făcută din foi de ceapă, ori din
1 I le, ori din calaican".
Descrierea instrumentarului utilizat, dar, mai ales, a motivelor decorative atât
llverse este însoţită de schiţe realizate de autor, remarcabile prin acurateţea
11 ului, „materialul intuitiv" vădind, în ultimă instanţă, preocupările sale didactice.
1tul Corbi, precum menţiona C. Rădulescu-Codin, încondeierea ouălor e o
nmtă artă. Se cunosc peste 160 feluri de încondeiere şi fiecare încondeiere îşi are
11 1111 I său" .
Repertoriul ornamental al ouălor încondeiate este de o diversitate remarcabilă,
1111 h11. nd motive decorative care au, prin excelenţă, semnificaţii religioase: crucea,
I'' 11rea, mărul lui Adam, steaua etc., sau sunt inspirate din mediul ambiental:
1h '
, floarea domnească, floarea paltinului, floarea trandafrrului, frunza jugastrului,
I 11111 nucului, frunza de salcâm, frunza de stejar, merişorul, codruleţul; motive
1111 1· nd analogii cu unele particularităţi ale animalelor şi păsărilor: coada rândunicii,
11 11u l berbecului, creasta cocoşului, gheara găinii, urechile iepurelui, cloşca cu pui;
111111lve decorative imitând unelte caracteristice unor ocupaţii: cârligul ciobanului, fierul
11 111 ului, fierăstrăul, grebla; motive preluate din ornamentica portului popular: şabacul,
I I rătăcită ş.a.
Modalitatea de concepere a decorului ouălor încondeiate implică asocierea
111111 vulor pentru completarea excesivă a spaţiilor libere.
Meşteşugul acesta a fost practicat cu un remarcabil talent de Maria I. Vameşu
I11 1909), dar şi de consătencele sale: Aurelia Damian, Elisabeta Dragomir, Aurelia
lui , Elena D. Moroi, Elena Sucitu şi Maria I. Zaharia - conform documentatei
11111 ri monografice „Mărturii de suflet din Corbi-Argeş" elaborate de profesorul Ion I.
11111 cu.
Monografia Corbilor - „mic tratat de antropogeografie"
Remarcându-i-se contribuţia esenţială în aprofundarea fenomenului cultural
ii 11 Muscel, prin elaborarea volumului „Muscelul nostru. I. Comuna Corbi şi locuitorii
- I" - considerat, nu fără temei, de către academicianul Ioan Simionescu „un mic tratat
ii 1ntropogeografie restrâns la graniţele unei comune", Constantin Rădulescu-Codin
ltl vedea încununată opera sa cu laurii Academiei Române în şedinţa acestei
111 t lgioase instituţii naţionale din 8 iunie 1923 :
Acordarea Premiului Adamachi în valoare de I OOO de lei de către Iacob
I~ ruzzi, preşedintele Academiei Române, prilejuia reputatului geolog şi paleontolog
11 1111 n Ioan Simionescu [1873-1944), o referire semnificativă la opera marelui
1111 'I rist şi etnografmuscelean:
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„Lucrarea sa, volwninoasă, e pornită din dragostea locului în care îşi duce
a oamenilor din care se trage, cu cari convieţuieşte. Muscelul este unul din
judeţele cu aproape neprihănită etnicitate. În calea lesnicioasei treceri peste munţi, este
o regiune de necontenită primenire etnică şi, în acelaşi timp, de însemnate popasuri, ori
evenimente istorice. La fiecare colţ, câte o ruină vorbeşte despre trecut; pretutindeni,
urmele dispărute s-au păstrat în legende şi povestiri. În asemenea condiţiuni, era păcal
să se piardă cu totul, măcar ce mijeşte încă în amintirea poporului. Aşa se explicn
izvorul bogat în material folcloristic pe care-l redă autorul şi importanţa descrierilor.
Aproape jumătate din cartea sa se referă la judeţul întreg. Toate comunele sunt
pomenite în înşirarea faptelor istorice mai importante legate de numele lor. Restul cărtii
cuprinde amănunţita descriere a comunei Corbi.
Descrierea nu e unilaterală. E un mic tratat de antropogeografie, restrâns 111
graniţele unei comune. După cum e de aşteptat, după preocupările de predilecţiune ale
autorului, folclorul joacă un rol însemnat. Aici e partea de originalitate a lucrării,
dându-se un material inedit.
Când nu cunoaşte prin sine, autorul se referă la lucrările specialiştilor sau ale
antemergătorilor săi. Dă dovadă astfel că şi-a apropiat o metodă sistematică, ştiinţifică
de lucru„.".
Surse „formative" ale autorului
Format la şcoala de adâncă simţire românească a „antemergătorilor săi",
magiştri de neuitat din „Câmpulungul istoric şi legendar'' evocat cu atâta căldură în
conferinţa susţinută în cercul profesorilor din capitala judeţului Muscel, la 5 aprilie
1925, Constantin Rădulescu-Codin se confesa cu o modestie deloc străină unor spirite
alese ale culturii naţionale, conştient că demersul său în elaborarea monografiei
oraşului de pe Râul Târgului ar fi putut fi săvârşit de „oameni cu mai multă învăţătura
şi cari au dovedit o adâncă erudiţie".
Conferenţiarul nominaliza, printre „erudiţi", pe: „d. Şapcaliu - mult stimatul
meu profesor, la lumina şi sub călăuza căruia, încă din 1892, m-am deprins a pune pre1
pe unele din comorile poporului şi a culege - încă de pe atunci - cântece şi tradiţii şi
poveşti - „sicrie sfinte ale credinţei", cari se pierdeau în învălmăşagul uitărei'', pe
„bătrânul şi înţeleptul profesor, fost coleg al marelui Eminescu la gimnaziul din
Cernăuţi, d. Dimitrie Scurei - un adevărat preot rămas din a vechimei zile'', dar şi pe
„tânărul de mare viitor, studentul Dan Simonescu" care îi va confirma premoniţia,
devenind o personalitate autentică a culturii româneşti, colaboratorul său la redactarea
monografiei Câmpulungului.
Surse „informative'' ale operei consacrate Corbilor
Investigând modul în care Constantin Rădulescu-Codin a elaborat monografia
sa dedicată Corbilor, profesorul Ion I. Ilinescu, autorul volumului „Mărturii de suflet
din Corbi-Argeş", constata că renumitul inspector şcolar a beneficiat consistent de
contribuţia unor intelectuali din sat, pe care, însă, din motive absconse, nu-i
menţionează în operă.
Astfel, potrivit mărturisirilor venerabilului preot Ion P. Ariniş, „talentatul
folclorist muntean se interesa de oamenii din sat, de la care trebuia să culeagă
informaţiile şi datele semnificative necesare monografiei comunei Corbi, cu sprijinul
practic al învăţătorului Ştefan Minculescu" , un incontestabil apostol al acestei aşezări
de pe valea Râului Doamnei. De altfel, la 29 octombrie 193 3, publicaţia „Omagiu
viaţa şi
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judeţul Muscel" menţiona, printre altele, contribuţia
a învăţătorului Ştefan Minculescu la elaborarea „Monografiei Corbilor":
„Un merit pe plan cultural şi obştesc al acestui dascăl patriot a fost şi acela de
f nfi inţat, în Corbi, un Cămin cultural numit „Corvin", dar şi faptul că a procurat
1 111 11 material didactic de folclor pentru cartea „Monografia judeţului Muscel" a lui
I du lescu-Codin, pentru partea în care vorbeşte de comuna Corbi".
Scrisoarea pe care, la 25 martie I 921, Constantin Rădulescu-Codin o
dt •i ează învăţătorului Ştefan Minculescu este edificatoare, sub raportul interesului
111 111!ri stat de autor, în elucidarea unor aspecte esenţiale pe plan: „istoric, geografic,
I• ponimic, economic, demografic, administrativ, bugetar, lingvistic, etnofolcloric,
1li ologic, antropologic, instructiv, cultural, sanitar etc. referitoare la satele Corbi şi
1'11 11 rei.
Reproducerea in extenso a acesteia facilitează înţelegerea gradului de
li11pli are <) învăţătorului din Corbi în colectarea materialului informaţional utilizat de
I 1111 t ntin Rădulescu-Codin în redactarea monografiei Corbilor:
„Stimate Domnule Minculescu,
Aştept cu nerăbdare ştiinţele cerute prin Dl. Perceptor Tomescu, acestea
ndu-mi trebuinţă acum, mai la început, şi anume:
1) Legendele diferitelor localităţi din Poenărei şi Corbi;
2) Ce se ştie pe aici despre jidovi şi despre stânci, despre clădiri sau oase
care ar fi fost de la jidovi;
3) Vecinătăţile , dealurile, apele şi văile (cu de-amănuntul şi în ordinea
lor) din satul Poenărei. Legendele lor.
4) Cruci vechi, cu inscripţiile lor;
5) Felul pământului: solul şi subsolul, clima.
Acestea le aştept cât mai neîntârziat.
Apoi, într-o săptămână-două, cel mai târziu, trimiteţi-mi, deosebit de ce aţi
111 I trimis, răspunsuri la toate chestiunile, la fel cume în monografia aceasta (o lucrare
111
ftlcută pe timpul când aproape nu ştiam mai nimic despre Priboieni).
Doresc să-mi daţi note amănunţite şi nepărtinitoare de felul cum se face
uhn inistraţia, justiţia, serviciul technic, serviciul silvic şi serviciul sanitar.
Voiesc să am budgetul cu de-amănuntul al comunelor Corbi şi Poenărei în
11)0 1-902, pe 1915-16, înainte de război, în timpul ocupaţiei (pe 1917-18) şi pe anul
1 111 •nt. Apoi, budgetul primei eforii şcolare şi budgetul pe anul acesta al comitetului
1 ol r. Vreau budgetul cu de-amănuntul al epitropiilor şi bilanţurile băncilor şi
1 uoperativelor pe anul trecut. Vreau să ştiu despre vitejii morţi în război, unde, cum au
l11 p1111 şi unde au murit ?
Când descrieţi munţii şi dealurile, rog daţi toate amănuntele. Apoi, Ia
d crierea Râului Doamnei să nu se omită nimic: adâncimea, în diferite trupuri,
I I mea, insulele, plutele ş . a.
Daţi-mi amănunţimi despre Poenărei !
Am găsit lucruri interesante cu privire Ia geologie.
Conduceţi-vă după monografia mea şi răspundeţi-mi, vă rog, cât de curând şi
întrebările de care mă interesez.
Vom face ceva de seamă. Au apărut până acum două coale de tipar. Vă voi
11 lmete din ele (aşa, ca început), ca să vă faceţi ideie cum se vor trage pe curat. Mai

l11v

11h

l o nţială
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scrieţi-mi ce e cu cântecele ciobăneşti şi obiceiurile ciobăneşti făgăduite? ... Ce oamc111
de seamă au vizitat comuna în decursul timpurilor ?
Vă salut cu drag, C. Rădulescu-Codin ".
Simpla enunţare a „chestiunilor" menţionate reprezintă, de fapt, un chestion111
monografic complex, care, în cazul finalizării de către corespondent, prin răspunsur 1
corecte şi competente, îndritua, pe deplin, „asocierea" acestuia drept coautor, mai aln
că revizorul şcolar încerca să-l cointereseze, în lucrare, pe distinsul învăţător prin
formula deloc ambiguă: „Vom face ceva de seamă!".
Numai printr-o cercetare asiduă a întregii corespondenţe dintre autor ~1
informator, s-ar putea detennina gradul de implicare a învăţătorului Ştefan Minculescu
în redactarea acestei monografii a Corbilor semnate de Constantin Rădulescu-Codin.
Relevând personalitatea autorului, unul dintre colaboratorii „din umbră" 111
monografistului muscelean se va confesa profesorului Ion Ilinescu: „Revizorul şcola1.
un autodidact, era un om deosebit de spiritual şi de inteligent. Cam pripit la vorbă, d111
foarte sociabil cu cetăţenii. Avea o purtare ca un frate cu cel de o vârstă cu el; ca un ti11
cu cei mai în vârstă şi ca un părinte cu cei mai tineri" .
Atitudinea sa extrem de sociabilă i-a facilitat într-o măsură considerabiln
obţinerea unor infonnaţii corecte, utilizând, ca metodă de cercetare directă, interviul,
spre a putea reflecta, în opera sa, aspecte definitorii privind cultura materială ~1
spirituală din Corbi - comună pentru care avea, potrivit aceluiaşi venerat preot, „o mai 1·
consideraţie din toate punctele de vedere: economic, social, dar în special folcloric" .
Nu aceeaşi regretabilă amnezie a manifestat Constantin RAdulescu-Codin î11
proiectarea volumului „Literatură, tradiţii şi obiceiuri din Corbii Muscelului", în care
îşi propusese să reproducă „unele legende, cum şi câteva arii şi o parte din cele mu1
frumoase cântece şi colinde din Corbi".
Confesiunea sa directa: „Ariile sunt culese în 1915 de învăţătorul - modes1,
harnic şi priceput - Ion Mărtoiu, omorât de un obuz în războiul pentru înfllptuire11
României Mari" - constituie, totuşi, o elocventă dovadă a probităţii autorului, care ar f1
putut trece sub anonimat o contribuţie esenţială, procedeu întâlnit, din păcate, frecve111
în mediul unor condeieri mai puţin oneşti.
Ilustrând în modul cel mai elocvent sintagma atât de uzitată de „apostol al
satului", distinsul cărturar muscelean, învăţătorul Constantin Rădulescu-Codin a lăsat
posterităţii, prin opera sa, monumente de limbă şi de adâncă simţire românească,
iscodind cu mintea şi cu sufletul său împătimit de frumos, comori perene ale spiritului
naţional.
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III- Monumente de arhitectură din satul Corbi
BISERICA RUPESTRĂ CORBII DE PIATRĂ
Situată la aproximativ 400 m de centrul satului Corbi, pe malul stâng al Râului
11111nnei, în Jgheaburi, Biserica rupestră Corbii de Piatră a fost săpată, din vremuri
1111 111oriale, în peretele masiv de stâncă înalt de circa 30 m şi lung de 14,50 m.
Utilizarea grotei din acest masiv stâncos încă din preistorie a suscitat supoziţii
dintr cele mai controversate. Iniţial, ar fi reprezentat un habitat de supravieţuire pentru
1111111 ni, în condiţiile extrem de nefavorabile vieţii din perioada glaciaţiunii, adăpost
ll11p triva unor pericole iminente din mediul ambiental, dar şi un loc de reculegere, de
11 lt nerare spirituală pentru cei ce intenţionau să se iniţieze în tainele vieţii şi ale
11111qii.
În spaţiul de spiritualitate carpato-danubiano-pontic, Zamolxis - zeul suprem
fit 1· •ligia geto-dacilor, considerat o divinitate htonică care „întruchipa fertilitatea
11l11 lui şi domnea asupra împărăţiei morţilor, propovăduind nemurirea şi răsplata
1lr rti lor pe lumea cealaltă'', identificat cu marele preot în religia geto-dacilor, s-a retras
11111 o peşteră, învăluindu-se în mister. Modul de viaţă solitar al marelui preot a fost
111 tortat de anumiţi eremiţi şi oameni religioşi, „special i şti ai sacrului", care, ar fi folosit
I puţiu l oferit de această grotă subterană, ca loc de oficiere a cultului lui Zamolxis.
Perpetuate în arealul de spiritualitate contemporan al Muscelului, legendele
11 pre Zamolxis păstrează acelaşi gen inconfundabil de consideraţie supremă pentru un
pri sonaj mitologic care a avut un rol esenţial în consolidarea statului centralizat geto-

111'
O

dată

cu

răspândirea creştinismului, călugării sihaştri

au adoptat noua religie

,1 nu este exclus ca eremiţii care o practicau în grota de la Corbi să fi transformat locul

ta de religiozitate într-una dintre primele biserici ortodoxe ale neamului românesc,
11 11 din perioada constituirii Ţării Româneşti.
Fragmentele de pictură murală conservate în Biserica rupestră Corbii de Piatră
1 prez intă, cu certitudine, mărturii incontestabile ale unei vieţi religioase închegate în
t • t spaţiu încă din epoca premergătoare înfiinţării Mitropoliei Ţării Româneşti la
t 'urtea de Argeş , în anul 1359.
Întrucât istoria aşezării de pe Râul Doamnei este asociată constant cu originea
11 omului Corvineştilor, se atestă, prin tradiţia orală, sosirea lui Iancu de Hunedoara, în
tnu l 1444, în satul Corbii de Piatră, unii cercetători presupunând că grupul de călugări
1re însoţeau oastea voievodului din Transilvania ar fi încercat transformarea acestui
locaş de cult într-un altar temporar al religiei catolice.
Inspirat din folclorul local, scriitorul Alexandru Odobescu - cercetător
i •

https://biblioteca-digitala.ro

GRIGORE CONSTANTINESCl 1

262

avizat al „antichităţilor" zonale - consemna, într-un raport din anul 1861,
la începutul veacului al XVI-iea, a unei alte oştiri în preajma bisericii
rupestre: „La satul Corbi, este o bisericuţă slipat!I. în stâncă, unde se zice că s-au adunut
rămăşiţele oştirii lui Mihai Viteazul, după uciderea de la Turda".
În unele hrisoave domneşti referitoare la proprietăţile Mânăstirii Corbii dr
Piatră, aşezământul monahal este atribuit văduvei boierului Hamza din Obislav, Muş11,
care, călugărindu-se sub numele de Magdalina, înfiinţase, pe cheltuiala sa, la sfărşitul
secolului al XV-iea, un schit de maici pe lângă biserica rupestră, efectuând, de altfel, ~1
o amplă operaţiune de extindere a spaţiului interior al locaşului de cult.
Memoria documentelor precizează elemente definitorii ale istoriei
aşezământului ecleziastic. Astfel, la 29 septembrie 1512, satul Corbi este închinat de
către voievodul Neagoe Basarab ctitoriei sale, Mânăstirea Curtea de Argeş, împreunA
cu schitul de maici din Jgheaburi, pe care i-1 dAruise monahia Magdalina, pentru rn
aşezarea monahală să devinll, în acest mod, „domnească".
Transformat în schit de călugări în anul 151 S, prin mutarea provizorie 11
stareţei Magdalina împreună cu maicile la Mânăstirea Comet, aşezământul monahal dt
la Corbi va funcţiona, în 1809, ca biserici!. de mir, întrucât numărul credincioşilrn
înregistrase o creştere considerabilă, prin afluxul de populaţie provenită din Ardeal, i11
urma persecuţiilor religioase din secolul al XVIII-iea.
Necesitatea extinderii spaţiului destinat oficierii serviciului religios a impu~
efectuarea unor amenajări interioare, în perioada anilor 1780--1810, prin separorc11
„tindei" destinate femeilor, de naos şi reconstruirea tâmplei de zid, principalul
osârduitor fiind episcopul-cărturar al Argeşului, Iosif.
Dislocarea unei părţi din stâncă în noaptea de Paşti a anului 1889 - thra n
produce, însă, victime în rândul credincioşilor - a determinat obştea satului ~li
întreprindă măsuri radicale de restaurare şi consolidare a bisericii, angajând, în acc!-11
scop, meşteri pietrari italieni, care au rethcut cu blocuri din piatră de talie, legate c11
mortar, porţiunea afectată de pe latura vestică.
Sub raportul compartimentării interioare, biserica rupestră prezintn
particularităţi evidente: naosul dreptunghiular, boltit în arc frânt, este separat de alt111
printr-o tâmplă de cărămidă compusă din „două arcade supralărgite, despărţite de 1111
pilastru, ce se prelungea ÎI} sus, evazându-se pânii la timpanul arcului de triu111I
triunghiular şi uşor concav".
Iniţial, altarul era delimitat prin îngustarea laterală a peretelui stâncos, care ~„
termină în boltă semicilindrică longitudinală. Existenţa, în altar, a două abside în forr11n
de potcoavă prevăzute cu o masă practicată în stâncă generează supoziţia că locaşul 111
fi fost, cândva, de rit catolic. Marcarea pe pereţii naosului, la limita dinspre altar, 11
unor şanţuri indică, probabil, prezenţa anterioară a unei catapetesme de lemn fixatr.
lateral, în acestea.
Amenajat în continuarea laturii sudice a naosului, pronaosul rectangular l:ll
boltă semicilindrică tencuită - comunică cu naosul printr-o deschidere de acces )I
printr-o fereastră străpunsă în perete.
Decorul arhitectural săpat în peretele stâncos al naosului rezultă dintr-11
succesiune de arcade separate prin pilaştri extinşi la bază, capitelurile fiind sugerate.
Pictura originară se conservă fragmentar în absidele altarului, pe timpanul
estic, pe jumătatea sudică a bolţii naosului şi pe peretele sudic al acestuia.
pasionat

şi

prezenţa,
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Paul de Alep, secretarul patriarhului Macarie al Antiohiei, consemna vizitând,
111 p 1 măvara anului 1658, Corbii-de-Piatră: „deasupra satului, se află o stâncă foarte
lt11t ll , care stă către răsărit ca un zid. În mijlocul stâncii, este o biserică veche, mică,

l 1 ll umoasă, despre care se spune că stătea închisă, dar, apoi, a fost descoperită de un
I 111 pustnic, căruia i s-a arătat locul ei într-un vis. Venind, aşadar, la ea, el a deschis~ ! vechile icoane se mai pot vedea înăuntru„."
Relevând, în opera sa, ·„Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale
1 1111 ncşti", semn ificaţia istorico-artistică a ansamblului pictural al monumentului, l. D.
I I 11cscu semnala că „în biserica rupestră Corbii-de-Piatră, ne întâmpină fragmente
I 1l6cor din aceeaşi v'reme sau mai vechi cu trei sau patru decenii decât cele de la
II I 1 lica domnească din Argeş , din secolul XIV, concepute şi ordonate după
I 11110 rafia Salonicului".
Pictura murală se conservă parţial în absida altarului, pe timpanul estic, pe
l•ult 1 ş i pe peretele sudic al naosului. Programul iconografic este compus din scenele
l1l hl ·e reprezentând: „Naşterea lui Iisus", „Întâmpinarea în templu", ,,Învierea lui
I 11 r", „Botezul Domnului", „Schimbarea la Faţă", ,,Înălţarea Domnului", „Sacrificiul
hll Avraam", „Arhanghelul Mihail", „Buna-Vestire", „Sfântul Pahomie cu îngerul",
1 11 degradate considerabil din cauza excesului de umiditate din interiorul bisericii
11111 tre, determinată, în special, de infiltraţiile pluviale.
Este evident că, în realizarea iconografiei bisericii rupestre, meşterul zugrav a
1111 l11ut episoade din ciclul christic specific altarelor de acest tip existente în Peninsula
I I 111ică, Asia Mică, sau în sudul Peninsulei Italice, scenele pictate datând, în acest
t 11 1de c ivilizaţie religioasă, din secolele X-XIII .
În „Catagrafia judeţului Muscel ~cută la 1840, din porunca mitropolitului
I 11 t", sunt inserate elemente documentare ce relevă stadiul informaţional existent în
111 1·li cu referiri la vechimea, ctitorii, slujitori şi enoriaşii bisericii rupestre din Corbi:
„Biserica de piatră cu hramul Sf. Apostoli, leatul nu se găseşte. Săpată întru
' ' li piatră de Basarab voievod, Neagoe voievod, Radu voievod, Ruxandra Doamna,
li J ina Doamna, Magdalena monahia„ .Neavând pisanie scrisă de ·atunci de când s-a
p 11 în p iatră pe peretele bisericii două leaturi: unul din leat 7014 ( 1506], altul - 7114
I 1W ' I şi al treilea „nemenţionat !", care într-acest leat mai în urmă, s-au meremetisit şi
111nu i săpat în piatră, de au mai înnădit-o, ~cându-i şi tindă, precum se vede şi astăzi.
A 11m, cu cele trebuincioase se îngrijeşte de locuitori. Enoriaşi mai bunişori - 11, mai
1~ pn taţi - 22, văduve - 6; peste tot - 39" .
Pomelnicul din anul 1809 menţionează, de asemenea, printre ctit~rii locaşului .
I xtu l integral al „Pomelnicului bisericii Sfinţilor Apostoli, de când s'au găsit aceşti
111 I tn semnaţi şi de când s' au deschis biserica de prea o sfinţia sa Ioan Don, leatul
I H09, A rgeş" include pe „Basarab voevod, Neagoe voevod, Radu voevod, Ruxandra
I l11111nna, Despina Doamna, Iosif arhi(e)reul, Grigore arhi(e)reul, Magdalina monahia,
l\ 1111J1 Bratul, Nichifor arhimandrit, Ioan Sivu monah, Cosma, Partenie monah şi cu tot
11 u111ul lor cel adormit" .
Ansamblul rupestru include un adăpost rectangular amenajat la sud de
Id rlcă, utilizat ca trapeză. O masă din scânduri groase de stejar este amplasată în
1 ft l spaţiu săpat în stâncă. Scobiturile practicate în peretele vertical al masivului înalt
11 peste 30 m, pentru fixarea scheletului lemnos al unor construcţii, confirmă exi stenţa
111 rioa ră a unor chilii.
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La vest de biserica rupestră, a fost edificat! în anul 1890, o clopotniţă de lemn,
care reproduce, la scarll redusă, vechiul tip al bisericilor de lemn din zonă.
Importanta excepţională a picturii iniţiale conservate fragmentar implică o
atentă şi competentă intervenţie a specialiştilor pentru a salva de la o distrugerr
previzibilă această incontestabilă mărturie a îmbogăţirii continue, din vremuri de mult
apuse, cu nestematele creaţiei poporului nostru, a tezaurului de valori universale.
BISERICA „SFÂNTA TREIME"
Amplasată în centrul satului Corbi, Biserica „Sfănta .Treime" - monument

ck

arhitectură religioasă

- a fost durată pe amplasamentul unor edificii ecleziastic.:l'
ctitorite succesiv, potrivit pisaniei inscripţionate în piatră, datând din anul 1830.
O primă biserică de lemn, din perioada domniei lui Matei Basarab [1637
1654], ar fi fost incendiată împreună cu casele locuitorilor de pe malul drept al Râului
Doamnei, pentru a se preîntâmpina, astfel, extinderea unei epidemii de ciumă.
Refacerea satului după eradicarea acestei epidemii a implicat şi refacerea, fn
anul 1770, după aproximativ un secol, a bisericii, dar construcţia de zid a lăcaşului dl"
cult a fost grav avariată de puternicul seism din anul 1802, devenind improprii·
utilizării sale în scopuri ritualice.
Pe fundaţia existentă, s-a înălţat, în anul 1830, actualul monument, pri11
osârdia arhiereilor Grigorie şi Ilarion, cu contribuţia unor ctitori din localit1111-.
coordonator al lucrărilor fiind vechilul moşiei Mânăstirii Argeşului, Giurcll.
Incoerent redactat, texul pisaniei consemnează, printre altele, numele
ctitorilor: „Acest sfllnt locaş zidit prin < ... > preasfinţia sa arhierei Grigorie înlrn
Dumnezeu arhiereu şi altul Elarion Argeşu < ... > milueşte< ... > fericiţi pentru vecinirn
fericire a pomeniţilor ctitori, intru hramu Sfintei Troiţe: Stan, Ecaterina, Ion ercu,
Maria eriţa, Paraschiva, Ion, Maria, Icn ereu, Maria eriţa, Costandin, Salomiia, Moi~1·
ereu < ... >Aldea, Costandin, Paraschiva, Bucur, Maria, Ştefan, Dumitru, Maria, Ion rn
tot neamu lor. 1830."
Menţionarea, în pisanie, a arhiereului Grigorie - fost episcop al Râmnicul111
[1749-1764] şi mitropolit al Ungrovlahiei [1770-1777] pare să confinne infonnaţia <l111
Catagrafia de la 1840, potrivit căreia, în anul 1830, ar fi fost doar o refacere 11
construcţiei edificate în anul 1770.
Puternic afectată de cutremurul din anul 1838, biserica va fi consolidată, 111
zona estică, prin patru contraforturi şi prin înlocuirea bolţilor originare şi a turlei
clopotniţe de cărămidă cu o structură din lemn.
Sub raport planimetric, construcţia prezintă o compartimentare specilic.:n
bisericilor de rit ortodox, într-un plan rectangular continuat cu o absidă circu lui n
decroşată.

Compartimentarea interioară se realizeazll printr-o tâmplă de zid între altar ~1
naos; arcade susţinute pe doi pilaştri şi două semicoloane angajate de seqiu111·
cilindrică - între naos şi pronaos.
Bolta semicilindrică a naosului, construită din „leasă" de nuiele, se continun.
sub aceeaşi formă, şi în altar. Pronaosul şi pridvorul prezintă un plafon drept d111
scânduri de brad fixate pe o structură din grinzi de stejar.
·
Pridvorul deschis, susţinut pe coloane de secţiune circulară şi masive
zidărie - lateral, are arcade în mâner de coş şi tiranţi de legătură între capitelu11

uc
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111tlv111 ul este surmontat de o turlă-clopotniţă din lemn de secţiune octogonală , cu
I , li d ri pentru iluminat, acoperişul său piramidal fiind învelit cu şiţă de brad ca, de
ltl I, 11treaga construcţie . Accesul în clopotniţă se asigură pe o scară de lemn
111p l11 H1 1 ă în pridvor.
Pavimentul interior este format din dale pătrate de piatră, iar pereţii bisericii I ln 01.: lu până la cornişă - sunt edificaţi din piatră de râu şi cărămidă .
Pictura originară în frescă de pe faţada vestică a pridvorului este calitativ
1111 1l11 11 ră restului picturii murale conservate. Scena hramului - dispusă central - a fost
''" d11111\ printr-un tor semicircular pictat.
Decorul arhitectural se rezumă la două toruri paralele şi la coloanele prevăzute
11 ' 11p te luri, care susţin arcadele pridvorului. Pe lintoul de piatră al uşii de acces în
1 , '''· 1un t încrustate motive ornamentale: o cruce încadrată de rozete şi semicercuri .
Monument de arhitectură ecleziastică, Biserica „Sfănta Treime" a fost
1 I •c l!ltă cultului în anul 1963, după sfinţirea impunătorului lăcaş de cult înălţat în
111 dl111u sa apropiere.
onsolidarea acestui important monument - s-a efectuat relativ recent prin
11111 preotului paroh Gheorghe Dumitru, cu sprijinul material şi financiar al
111 111!1 llor - relevându-se, astfel, preocuparea corbenilor de a conserva pentru
11111 tl 111c c reaţiile de excepţie ale înaintaşilor lor.
Ex poziţia de artă populară organizată, din generoasa iniţiativă a preotului
• 1h1 111fi.he Dumitru şi prof. Cornel Andreescu, la 15 septembrie 1996, cu sprijinul
1 rll 11 · loş ilor, întregeşte, prin piesele expuse (obiecte de cult creştin ortodox şi obiecte
J 111111uc tradiţionale}, atmosfera de epocă a vechiului monument ecleziastic, relevând
li 1•lt111ea şi frumuseţea artei populare locale.
Expoziţia de icoane pe sticlă reuneşte, sub genericul „Precum în cer, aşa şi
1·1 p 111fint! ", icoanele pictate în ulei pe sticlă ce conferă interiorului acestui sfănt lăcaş
I 111 11 aura luminii line a culorilor pastelate, întruchipând scene biblice inspirate din
11 1111 ·hristic. Autorul lor, inginerul Constantin Samoilă, fiu al satului Poenărei-Corbi,
I 1111 suflet dăruit artei, iar icoanele sale - o artă dăruită sufletului.

CORBI OF MUSCEL - AN ETHNOCUL TU RAL GUIDE MARK
Abstract

The article present at length the values of the material and spiritual culture of
11 old locality of Muscel - Corbi, situated in the North ofthe actual Argeş County. The
•li 111 sion begins with the demographic aspects and continues with the presentation of
lhr xplanation ofthe particularities ofthe zone. There are presented the popular habits
1111liclieves, the housewifely industry, the national costume. Together with the popular
111 l 1r architecture is presented the religious architecture represented by a rare
1111 11111ment- the rupestra! church from Jgheaburi.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

IhRUL ROMÂN ALEXANDRU STURDZA ŞI SFÂNTA ALIANŢĂ
RADU ŞTEF AN VERGA TT(
Alegerea şi anunţarea temei ar putea părea neobişnuită.
1. pentru acest subiect din două considerente: pe de o parte,
11 1111111 tainele ascunse de documente inedite, aflate în arhivele

pi

Am fost determinat să
deoarece astfel pot să
din Saint Petersbourg,
li ulta pentru a pune în discuţie geneza primei unificări europene şi a guvernării
, I la Munţii Urali până la Oceanul Atlantic, de la Oceanul îngheţat de Nord până
Mediterană.

Boierul român Alexandru Sturdza ( 1791-1854), ca mulţi alţi reprezentanţi ai
1
I mi i din spaţiul carpato-dunărean , s-a văzut nevoit să se refugieze în Imperiul
I 1I I, pe atunci stâlp al ortodoxismului şi speranţă a popoarelor sud-est europene care
l11p t1 11 pentru a se elibera de sub dom inaţia Sublimei Porţi. El s-a afirmat prin studii
2
li 111 ·ite . Domeniile în care a excelat au fost cele ale politologiei şi dogmei ortodoxe.
3
4
I tvt1l ca model pe Joseph de Maistre şi pe Benjamin Constant . Voia să fie asemeni
1!11
Şi-a

început

viaţa şi

cariera sub auspicii favorabile. Ajutat de sora sa,

11 111<.lra Sturdza-Edling5, doamnă de onoare a ţarinei Elisabeta, tânărul Alexandru a
11 lt a, în timpul lutrărilor Congresului de la Viena (1 noiembrie 1814 - 17 iunie
I I ), să devină secretar particular al contelui Ioannes Capodistrias ( 1776-1831 )6 •
11 I 1 din urmă, grec de origină, i-a sprijinit pe fraţii Sturdza deoarece în locuinţa
7
111 1111 I r din Viena s-au pus bazele acţiunilor Eteriei • Imediat după terminarea
I 1 1 1!lor Congresului de la Viena, Alexandru Sturdza 1-a însoţit pe Capodistrias la

1111 1Nlt11tea „Valahia", Târgovişte .
11111 l11n1iliile boiereşti româneşti care s-au refugiat în Rusia, către sfârşitul Evului Mediu, le pot aminti, ca
11111 111"1 cunoscute, pe cele ale Cantacuzinilor, ale Cantemireştilor, ale lui Duca etc.
I 1111 u biografia lui, a se vedea Stella Ghervas, Alexandre Stourdza (1791-1854), Un lnte/lectuel orthodoxe
11 /' ccident, Geneve, 1999, passim.
I 111111 Importanta scrierilor sale, v. Joseph de Maistre, Euvres comp/etes, 14 voi„ Geneve. 1979: a se
11 11 lt11 p re faţa în voi. I.
li 11l"ml n Henri Constant de Rebeque (1767-1830), supranumit familiar Benjamin Constant; cunoscut om
·lllh ,1scriitor francez, s-a fllcut cunoscut în special prin romanul său Adolphe (1816); s-a arătai duşman al
11111 ~ m ului şi al restauraţiei ; cu toate acestea, în 1830 s-a alăturat lui Louis Philippe.
I ·111111 I mportanţa ei în epocă, a se vedea Memoires de la comtesse Ed/ing, nee Stourdza, Moscou, 1888,
1111

I 111111 vlara şi activitatea lui diplomatica, a se vedea Zaplska grafa loanna Kapo d 'Istria I ego s/ujebnoi
1 li /11ostl, în Sbornik russkogo lstoriceskogo obşcestva, tom 3, Petersburg, 1868, passim.
1 I , I 1111 Ghervas, op. cit., p. 25 şi urm.
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Paris. Ajuns în capitala Franţei, Capodistrias s-a văzut pus în
unei situaţii delicate.
Annând Emmanuel du Plessis duc de Richelieu (1766-1822) , nepotul cardinalului
eponim şi prieten cu ţarul Alexandru I ( 1800-1825), a venit să-l viziteze şi să i se
plângă, deoarece se intenţiona, în spiritul deciziilor Congresului de la Viena, să fie
dezmembrată Franţa.

Tentativa contravenea şi dorinţelor Londrei, exprimate clar de lordul
9
Castlereagh. EI a arătat că Foreign Office nu dorea o pace punitivă pentru Franţa .
Orice tratat internaţional cu acest caracter ducea la naşterea unei dorinţe de răzbunare
din partea celui lovit Acesta putea să-şi găsească aliaţi şi să ajungă la conflicte violente.
Ţarul Alexandru I a înţeles pericolul şi a încercat să-l evite. Cu acordul lui,
Capodistrias i-a spus ducelui de Richelieu că este bine ca regele Franţei, Louis XVIII
( 1814-1815; 1815-1824), să adreseze o scrisoare marilor puteri, prin care să arate că
10
„mai bine abdică, decât să domnească într-o ţară ciuntită" .
Mai mult, Capodistrias a încredinţat elaborarea scrisorii tânărului secretar,
Alexandru Sturdza. Acesta a compus rapid textul cerut. Scrisoarea i-a fost încredinţată
ducelui de Richelieu, care a dus-o regelui Franţei. In grabă, Louis XVIII a copiat-o, a
11
semnat-o şi a expediat-o către cancelariile marilor puteri europene • Apoi i-a mulţumit
lui Capodistrias, felicitându-l pentru promptitudinea, talentul şi seriozitatea secretarului
său 12 •
Neîndoielnic, serviciile de spionaj a.le cancelariilor marilor puteri europene au
aflat imediat numele autorului scrisorii. Nu a fost important să se dezvăluie un aspect al
istoriei nevăzute, ci faptul că a fost salvată Franţa, că s-a apărat principiul unei păci
echilibrate, lipsită de elemente punitive şi că s-au recunoscut meritele lui Alexandru
Sturdza.
În aceste condiţii, ţarul Alexandru I a făcut apel tot la tânărul boier român în
vederea revederii actului constitutiv al Sfintei Alianţe. Ţarul i-a dat lui Alexandru
Sturdza actul scris de mâna lui, cu creionul, pe o bucată de hartie 13 . Acesta a revăzut
textul şi, cu acordul autocratului rus, a operat unele modificări: l-a împărţit în patru
secţiuni, în loc de trei, câte erau în forma originală şi l-a transfonnat dintr-un manifest
dogmatic ortodox într-un discurs politic.
După cwn a mărturisit mai târziu, în anul 1833, la opt ani după moarta ţarului,
Alexandru Sturdza a fost primul şi singurul care a văzut textul 14 • Cuvintele lui
• Om politic francez; în 1790 a emigrat ln Rusia, unde a devenit unul dintre prietenii filvoriti ai farului
Alexandru I; în perioada aceasta i-a fost Jncredintiita înalta demnitate de guvernator al regiunii Odesa,
reşedinta de varii a tarilor. Dupl restaurarea Bourbonilor a revenit în Franta, unde a primit demnitatea de
prim ministru intre anii 1815-1818 şi 1820-1821. În anul 1818 la Congresul de la Aix-la-Chapelle a obtinut
evacuarea trupelor de ocupaţie din Franţa şi primirea ţlrii ln Quinlupla Alian\A, care astfel s-a transfonnal în
Quintupla Alianţa.
'' Castlereagh Robert Stewart, viscounl, Correspondence, Dispatchesand Other Papers, voi. 8. edited by the
Marquess ofLondonderry, London. 1848, passim.
111
În memoriile sale, Ruxandra Slurdza Edling a consemnat „fratele meu a redactat rapid aceasta scrisoare
scurtă, rece şi precisa... Ducele de Richelieu a dus imediat scrisoarea lui Louis XVIII, care a
copiat-o cu mina lui. Toate cancelariile Occidentale au fost astfel lnşelate" (cf. Memoires de la comtesse
Edling, nee Stourdza, ed. cit, p. 245-246).
11

Ibidem.

12
11

Idem p. 247.
Cf. Alexandre Stourdza, Otryvok istorii XIX-go veka, 1833, f. 162, apud S. Ghervas, op. cit., p. 27.

1
•

Ibidem.
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hu i p rtează aserţiunea că actul constitutiv al Sfintei Alianţe ar fi fost elaborat de tar
1111 tn tluenta baroanei balte Barbara Juliane von Vietinghoff, baroană von Kruedener
t ll M · 1824) 15 • Descoperirea, în arhivele din Saint Petersbourg, a originalului scrierii
lui I xandru Sturdza, întăreşte mărturia din jurnalul său 16 •
Desigur, prea mult din caracterul mistic ortodox al actului original nu a putut
1 h 111ba Alexandru Sturdza. El a trebuit să respecte elementele fundamentale ale
11dlrii autocratului rus. Cu toate acestea, actul, impregnat încă de dogma ortodoxă 17 , a
111 I . emnat imediat. Ţarul nu putea fi refuzat: era imprevizibil, iar deciziile lui puteau
11 ni periculoase.
Bizar, cei care au iscălit actul constitutiv al Sfintei Alianţe la 26 septembrie
IM I\ la Paris; au fost ţarul Rusiei - de confesiune ortodoxă, împăratul Austriei - de
111111 iune catolică şi regele Prusiei - de confesiune lutherană. Semnarea actului a fost
11 Inva dă clară că s-a trecut peste preceftele dreptului canonic, s-a ajuns la o gândire
1111l lcă modernă în spiritul raison d'etat 1 şi s-a realizat o primă unificare a Europei.
Foreign Office a înţeles esenţa situaţiei. Ca urmare, în noiembrie 1815, la
1
1 • Anglia a impus un nou tratat Sfintei Alianţe şi, prin adeziunea sa, aceasta s-a
11 11 fi rmat în Quadrupla Alianţă. Evoluţia ei nu s-a oprit aici.
În octombrie 1818, în cadrul Congresului de la Aix-la-Chapelle, a fost primită
I Frunţa în „concertul celor patru", care, de atunci, au format Quintupla Alianţă .
111 1 tic, s-a ajuns la prima unificare politică, benevolă, a întregului continent european.
S-a creat tot de atuncj o formă de guvernare prin congrese a pământului lui
I li t. Rezultatele acestei cârmuiri, al cărei arhitect a fost Mettemich, s-au vădit bune.
I I u asigurat pacea pe continent şi stabilitatea, după pesimişti pentru mai bine de
111111 Late de veac, până în 1870, iar după optimişti , ca Henry Kissinger, pentru un veac,
I' 11 la primul război mondial.
·
Exemplul ei au fost atât de puternic, încât, în anul 1918, conducătorii puterilor
1orioase europene, Georges Clemenceau şi David Lloyd George, au angajat un
I 1t11'1c de mare prestigiu, pe sir Charles Webster, pentru a elabora o istorie - model a
ll11tci A lianţe 19 •
Din păcate,· exemplul bun al trecutului nu a fost urmat. La Versailles, prin
l~ I mul de tratate de pace, s-au impus măsuri punitive. Ele au avut un asemenea
1
llnrouna von Kruedener era celebră în epocii datorită misticismului şi calităţilor de literata de limbă
li n eza; se impusese în rândurile camarilei şi aristocraţiei ruse prin viziunile ei mistice; unul dintre
li l1lohi ei a fost însuşi ţarul Alexandru I, permanent numit de ea „salvatorul Europei". La I O septembrie
IM 1 , la Paris, ţarul şi-a trecut trupele în revistă. Ceremonia s-a transformat într-o mesă religioasă, unde
I' 1 11111\iul principal a fost baroana (cf. H. Kissinger. A World Restored. Mellernich, Castlereagh, and the
1'111/ilems of Peace 1812-1822, Boston, 1973, p. 188).
I turdza arată : ,,Am fost cel dintâi care am citit, am copiat şi am corectat actul Sfintei Alianţe, scris în
11111 ltne cu creionul de mâna împăratului. Nu ştiu ca d-na de Kruedener să fi exercitat vreo influenţă asupra
1•11ccpcrii şi redactării acestui document memorabil ; sunt profund convins că el aparţine gândirii şi
111lmcntelor religioase ale lui Alexandru" (Cf. Francis Ley, Alexandre Ier et sa Sainte Alliance, Paris. 1975.
112).
·
' ( 'f Stella Ghervas, op. cil„ p. 35; autoarea face o comparaţie între teologul mistic german Franz von
lltt dcr şi Alexandru Sturdza, conchizând clar că cel de-al doilea nu putea atinge nivelul gânditorilor din
I ur opa Occidentală.
11
est concept a fost introdus în politică de cardinalul de Richelieu (cf. Louis Auchincloss, Riche/leu, New
mk. 1972, passim; H. Kissinger, Diplomajia, Bucureşti, 2003, p. 48-66).
" 'f, Charles Webster, The Congress of Viena, London, 1937, passim.

I'
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caracter încât, după ce le-a citit, mareşalul Ferdinand Foch a exclamat: „aceasta nu este
pace; este doar un armistiţiu pe 20 de an" 20 .
A avut dreptate. Curând, a izbucnit marea conflagraţie a secolului al XX-iea.
Şi tratatele de pace de la finele ei au fost punitive. Nu s-a ţinut seama nici atunci dl~
exemplul Sfintei Alianţe. Vizionarul Robert Schuman a încercat să reînvie ce a fost bun
în trecut, în Sfânta Alianţă, în prima unire a popoarelor continentului şi să formeze
Uniunea Europeană. Urmaşii săi evoluează mult mai lent ca arhitecţii Sfintei Alianţe,
situaţie care mă determină să mă întreb dacă vor reuşi în demersurile lor.

THE ROMANIAN BOY AR ALEXANDRU STURDZA
ANO THE HOL Y ALLIANCE
Abstract
The article tums to account some inedited docurnents belonging to the
archives of St. Petersbourg: the role-played by a Romanian, the boyar Alexandru
Sturdza, in the first European unification and its govemment. Alexandru Sturdza
(1791-1854) was a refugee in Russia and, helped by his sister who was lady ofhonour
of the tsarina Elisabeth, he became the private secretary of the count Ioannes
Capodistria during the Congress of Vienna. Sturdza was the one who elaborated the
letter signed by Louis the I Sth after the Congress, letter in which the king of France
informed the great European powers that "he would rather abdicate than reining a razed
country''. The tsar Alexander the Ist asked to Alexander Sturdza to make some changes
to the constitutive act of the Holy Alliance, transforming intemational in a politica!
speech.

2
"

Cf Anthony Adamthwite, France and lhe Coming of lhe Second Wor/d War, 1936-1939, London. 1977.
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ula este un termen turcic ce desemnează un turn. El a fost adoptat de limba
şi are mai multe înţelesuri. în arhitectură, el denumeşte un anumit tip de
111111 bo ierească de ţară, care, în condiţiile istorice de la mijlocul secolului al
111 loa şi până în primul sfert al secolului al XIX-iea, a fost adaptată sau a fost
·11-11111U1 pentru apărare.
fn general, conacele care s-au transformat în cule au planimetria specifică
lln1clor începutului şi mijlocului secolului al XVIII-iea, respectiv sunt aşezate în
•III 1 ul unei curţi. Ele au un foişor, o tindă care oferă acces la mai multe odăi pe
h 11pl' ş i stânga şi un sacnasiu în capătul tindei, opus foişorului, totul ridicat peste
1•1 11 I lll înalte. Adaptarea constă în aceea că inţrarea nu se mai face printr-o scară
I 1 o 1ră în foişor şi de aici în tindă, ci se amenajează o casă a scării, cu acces din
I 1h r, înglobată construcţiei şi care conduce la tindă.
Culele construite sunt turnuri, în general cu trei nivele, din care primul
"11 p11. din pivniţe şi o casă a scării ce duce la etaje. Etajele au încăperi de locuit.
111 11 11tul construcţiei, într-un interval destul de larg pe care l-am prezentat, dar şi
f o 1 de mână a beneficiarului, precum şi 'pericolele la care era expusă zona unde apare
•li lluciia. toate laolaltă duc la o destul de mare varietate de planimetrii şi elevaţii.
Zona din ţară cu cele mai numeroase cule este Oltenia. Cule au fost construite
1t1
I în alte regiuni. Între acestea, Argeşul şi Muscelul (fig. I) prezintă o a doua
hun •raţie importantă de astfel de construcţii. Cele care ne-au mai rămas sau cele
Io 11 care mai avem cunoştinţă se pot grupa astfel:
l. Culele de pe Argeş, din apropierea Piteştilor. Este vorba aici de Cula
I 11 llş tcni lor şi Cula Hagi Tudorache. Ele se află pe malul stâng al Argeşului şi formau
1111 I t m de conace cu cele de la Dobrogostea şi Vărzaru , azi dispărute, precum şi cele
11 111 Borteşti şi Merişani, care se mai păstrează.
2. Culele de pe Topolog: Cula de la Tigveni şi Cula de la Şuiei. Se cunoaşte
I I 1 locul unde a fiinţat o a treia culă, precum şi planimetria şi elevaţiile ei. Aceasta
'ula Brătienilor, azi dispărută.
Şi aici, aceste cule formau un sistem cu casele şi incintele mănăstirilor Scăueni
ris lăveşti, azi în judeţul Vâlcea, precum şi cu casa egumenească a Mănăstirii
V I ni din Sălătrucu, dar şi cu biserica, incinta şi turnul de Ia Valea Danului, pe drumul
p1 ' urtea de Argeş .
1111 11

' Proiect Argeş S. A.,

Piteşti.
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Fig. 1. Harta culelor din Argeş şi Muscel.
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3. Pe Râul Doamnei, Cula de la Retevoieşti.

4. Pe Râul Vâlsan, Cula de la Vlădeşti, azi

dispărută.

5. Pe Râul Târgului, Cula de la Furnicoşi, azi dispărută.
Din sistemul de curţi din care făcea parte putem aminti Curtea lui Mareş
·u (la intrarea pe Valea Bratiei, dar vizibilă din Valea Râului Târgului), Curtea lui
vistierul de la Bucşeneşti-Lotaşi, ambele la sud, şi turnul Mănăstirii Schitu
ti, până la Câmpulung-Muscel.
6. Pe Râul Argeşel, Cula de la Racoviţa şi Cula de la Conţeşti.
Iată un tabel care sintetizează câteva din cunoştinţele noastre despre culele
ului şi Muscelului.
SAtul

2
li ud casa

Comuna

Anul
constructiei

Budeasa

4
1593-1601

Budeasa

1762

Tigveni

Sec. XVUl

3

M11re
l111dcasa

Mnre
l'IJIVcni
Şuiei

Sec. xvm
(ante 1746)

Şuiei

Anul
disoaritiei
5

-

Ctitor

Ultimul
proorietar

6

7

ol
Budeasa

-

Şerban
Budişteanu
Dincă
Brătianu

-

Ştefan

Şuiei

Şuiei

llclcvoieşti

Sec. XVIII

Corn.

Arsa 1913

1822

Căminarul

Gheorghe
Drudnescu
?

Pietroşani
V I Odeşti

Vlădeşti

-1800

- 19501960

h1micoşi

Mihăieşti

1810

Disparipe
după

llacovila

Co n(cşti

Mioveni

1787 sau
1806

-

Davidcşli

- 1800

-

Oraş

Fam.
Bralianu

1920

Clădire
adminislrativă

2

Şcoală
aiutăloare

2

Pllrăsită

3

Dispărută

?

3

Parasita

Prof.
Mateescu

2 (?)

Dărâmata

Şcoală

3

Dispărui A

Brătianu

Medelnicerul
Ioan
Socolescu

primară

Dumitraşco

?

3

Muzeu al
ceramicii

Farn.
Perieteanu

2

Magazin
şi ateliere
cooperatie

de la Valea
Bratiei sau
Nicolae
Racoviceanu
einerele său
?

I

Cula

Budiştenilor

9

2

Violeta
Adrian şi
Radu
Hristodorcscu
Fam.

Balotă

actuală

Primllrie

Brătianu

căpitan

Functia

2

Olga şi
Alexandru
Budistcanu
Baza Nautică
Bascov
Teodor

Pană

Nr.
niveluri
8

- Budeasa Mare

şi

ansamblul

1526 - Prima menţiune documentară a satului Budeasa (Documente, indice

c. XVI şi XVII) .
.1598 - Data la care este construit

după tradiţie

conacul

Budiştenilor

de

către

11 moşul Pană căpitanul, ptf vremea lui Mihai Viteazul. E posibil ca acest conac să

xi te azi, sub formă de ruine, în vecinătate.
1647 - În cimitirul satului se găseşte o cruce veche datând din acest an de la
r enie postelnicul.
,
1685/6 - Cruce datând din acest an şi care provine din vechea biserică.
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19 octombrie - 8 noiembrie 1714 - Şederea regelui Carol al XII-iea al
Suediei în Piteşti. După tradiţie, acesta a fost găzduit şi la Budeasa unde se păstrea1.n
două tainiţe în care acesta s-ar fi putut ascunde.
1744 - Data la care a răposat Mirea Budişteanu, tatăl ctitorilor bisericii de zid.
El a fost îngropat în biserica de lemn, iar piatra sa de mormânt a fost aşezată de soţia
sa, jupâneasa Maria, Ia 9 martie 1749.
1745-1746 - Datarea tunului turcesc, care a existat la cula Budiştenilor în fala
conacului, aflat astăzi la Muzeul Judeţean Argeş.
10 iulie 1746 - Mitropolitul Neofit I al Ungrovlahiei vizitează Budeasa. Sunt
amintite casele boiereşti şi vechea biserică de lemn cu hramul Sf. Dumitru.
1768 - Casa Budiştenilor e construită pe locul actual. Ea va suferi unele
transformări. Constructorul ei este marele armaş, Şerb!m Budişteanu.
18 sept. 1775 - Răducanu (Radu) Budişteanu treti vistier e amintit la aceastn
dată. El e fratele ctitorilor bisericii, Şerban şi Nicolae.
1796 - Construcţia bisericii din zid cu hramul „Adormirea Maicii Domnului".
ctitorită de Şerban armaşul Budişteanu şi Nicolae Budişteanu postelnic.
1798 - Datarea clavicordului din cula Budiştenilor, aflat actualmente î11
salonul de la conacul Goleşti.
1808 - Catagrafie ce aminteşte şi situaţia bisericii din Budeasa.
1810 - Se reclădeşte turla bisericii prăbuşită la 1802.
10 iunie 1824 - Datarea pisaniei bisericii din Budeasa.
1824 - Se face o catagrafie a eparhiei Argeşului, cu date şi despre Budeasa.
1830-1840 - Datarea portretelor lui Ioniţă Budişteanu şi Zinca, soţia sa,
născută Socolescu, executate de Ion Negulici şi aflate cândva în cula Budiştenilor.
1833 - Catagrafie ce ne dă date despre Budeasa.
1850 - Datarea mesei din sufrageria culei.
1858-1860 - Zugrăvirea bisericii o dată cu refacerea acesteia, cu contribuţin
preotului Teodor şi a boierilor Casandra Budişteanu şi Dimitrie Budişteanu precum şi n
multor altora.
1870 - Repararea culei Budiştenilor de către generalul Alexandru Budişteanu.
Acesta reface foişorul sub forma actuală şi îl împodobeşte cu stema Budiştenilor.
Alexandru Budişteanu este şi autorul unui istoric al comunei aflat în manuscris.
1876-„Biserica Ortodoxă Română", II, 1876, p. 634, publică un articol despre
casele boiereşti şi biserica de lemn, la 1746.
1900 - Octave George Lecca publică volumul Familiile boiereşti române în
cadrul căruia se ocupă la p. 101 şi de familia Budiştenilor.
1921 - „Biserica Ortodoxă Română", 1921, p. 684, publică catagrafia de lu
1808 redând astfel şi situaţia de la Budeasa.
1922-1927 - Refacerea culei Budiştenilor şi adăugirea aripii din spate de cătn·
inginerul Dimitrie Budişteanu.
1927 - Apare în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice" un articol al lui
Virgil Drăghiceanu referitor la inscripţiile şi însemnările de la Budeasa, sub numele
„Budeasa - Argeş".
1936 - N. Ghica-Budeşti în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice''
XXIX; 1936, p. 117, în cadrul „ Evoluţiei arhitecturii româneşti" comentează locul
casei de la Budeasa.
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1937 -În „Universul'', an LIV, nr. 278, 9 octombrie 1937, p. I, Radu R. Rosetti
1 11h llrn un articol intitulat „Budeasa" . Autorul numeşte casa „adevărat muzeu" pentru

d1 1\ili c de arme, chei, ornice, pipe şi tablouri aflate aici.
1940 - Apare „Catagrafia eparhiei Argeş la 1824 " (XVl+l 15 pag+l h artă)
1111111\ de Ionaşcu I. La p. 6 se dau date despre Budeasa.

1948 - Arh. Ştefan Balş execută releveul culei.
1958 -În „Monumente şi Muzee'', I, 1958, p. 149-166, Pau l Cernovodeanu şi
11 d11 Popescu publică artico lul „ Monumentele istorice din comuna Budeasa" cu date
I pre ansamblu , casă, inscripţii şi fotografii ale casei, bisericii şi crucii.
1961 - Revista „M itropolia Olteniei" publică „ Catagrqfia de la I 833 " în
1il 111 11ul XIII , 1961, nr. 5-8, p. 399.
1965 - Revista „Mitropo lia Olteniei" în numărul din 1965, nr. 7-8, p. 583 se
1 11p de crucea din 1646.
1969 - Apare cartea „Culele din România" a lui Radu şi a Sarmizei Creţeam1,
111 1•lcriri la culele din Argeş şi Musce l, în Ed. Meridiane.
1974 - Apare cartea „Culele din Oltenia" a autorilor Iancu Atanasescu şi
iii ·riu Gama în Ed. Scrisul Românesc, Craiova.
1984-Apare în „Monumente istorice şi de artă", Nr. I/ 1984, articolul ,, Noi
/,111· privind câteva monumente de arhitectură din judeţul Argeş" , p. 71 -75 , autori arh.
1111111 ş i Alexandru Mulţescu, cu date furnizate de cercetarea de arhitectură pr il ejuit ă
di 1 '. Staurarea conacului Budişteanu .

Cula

Budiştenilor

la Budeasa şi biserica

Curţ ii.

Monumentul cunoscut sub această denumire este compus din parter şi etaj ş.i e
11111struit în două etape. Vechiul nucleu este compus dintr-un dreptunghi de circa 15,50
111 11\ ţime (faţada principală spre şosea) şi 11,50 m adâncime (spre parc şi deal).
La parter există pivniţele, alcătuite din gârlici, p i vniţa m i că şi pivniţa mare.
< 1.lrliciul e boltit în l eagăn pe direcţia lungă, pivniţa mică este acoperită cu grinzi de
I •11111 şi o înfundătură peste care era o umplutură groasă prin care circula un canal
rn ptu ş it cu cărămidă (un tunel de refugiu?) în care se putea intra printr-o trapă aflată în
purdoseala din faţa uşii camerei mai importante a etajului de deasupra acestei pivniţ e .
l'lv niţa mare e la rândul ei boltită tot în leagăn pe direcţia nord-sud şi are două arce
d11blouri. Acest tip de pivniţe se construia ridicând într-o primă etapă zidurile de contur
p n ă la naşterea bolţii , timpanele sem icirculare ale capetelor încăperii şi arcel e
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dublouri. Peste aceste elemente se punea un cofraj din dulapi de lemn de stejar care se
sprijinea de pe primul timpan pe primul arc dublou . Apar alţi dulapi care se sprijină pe
primul şi al doilea dublou şi în sfărşit pe al doilea dublou şi al doilea timpan
semicircular. Sprijinirea dulapilor pe arce sau pe zidurile semicirculare se făcea pe
circa 5 cm. Pe acest cofrag se zidea bolta care avea contact cu zidurile şi arcele pe toi
restul grosimii acestora în afara celor 5 cm cât sprijinea cofrajul de dulapi pe acestea.
Azi, în pivniţele în care scândurile cofrajului au fost scoase, rămâne un rost de circa 5
cm adâncime şi de grosimea scândurii cofrajului între boltă şi arcele dublouri sau
zidurile timpan ale pivniţei, dar se întâmplă ca scânduri de cofraj să se mai păstreze
lipite de boltă.
Ff_-.:::~

::

!!

sec XX

sec XX

sec XVII
b

Planurile culei Budişteni/or.

0

I

2

J

"~-

!t · -

Planul bisericii din Budeasa.
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Parterul culei Budiştenilor mai cuprinde accesul în clădire pe sub foişor, un
11111 ·u scara de onoare ce duce la etaj şi sufrageria tăvănită tot cu grinzi şi lemn.
Actualul foişor este rezultatul unei intervenţii de pe la 1870. Foişorul iniţial al
111
e dezvolta pe faţadă şi masca actuala uşă a gârliciului, fiind mai amplu. Urmele
1111 11 fost identificate, atât arheologic cât şi pe faţadă.
Etajul cuprinde o tindă la care ne conduce scara de acces de la parter. Pe latura
1111 • a culei există o încăpere mare ce îşi păstra până după 1948 un plafon cu o
fit tură bogată şi delicată. Acesta era salonul mare. Tot pe latura sudică, alături de
1 li scării se află sasul şi biroul - bibliotecă.
Pe latura nordică a tindei se află iatacul din colţul nord-vestic (aşa numita
1 1111 ră a bunicii), sasul, iatacul (camera de oaspeţi) şi debaraua din zona nord-estică.
111 plafonul sasului există intrarea într-o tainiţă. Cândva, jumătatea estică a culei avea o
111 rie de lemn ce unea iatacul bunicii cu tinda şi e posibil ca această galerie să fi
j1111 chiar la salon.
Lucrările din 1922-1927 au extins monumentul cu o aripă perpendiculară pe
1hl ul nucleu, dezvoltată pe jumătate din faţada estică a acestuia în zona sudică.
1Ip amplifică programul culei cu dependi,nţe ca bucătăria la parter şi două dormitoare
11 huie la etaj unde se accede pe o scară nouă. Către parc (est) această aripă are un
lt1 or. Restaurarea culei, confonn proiectului din 1980, nu a fost dusă la capăt şi
111111rletarul actual (surprinzător pentru o familie care a fost mândră totdeauna de
fi t I \lile ei istorice) a înlocuit tâmplăria iatacului bunicii cu tâmplărie din P. V. C. şi
I 1111 pan.

Cula Hagi Tudorache
1762 - După tradiţie cula e construită în acest an de Şerban Budişteanu.
1898 - Cula e cumpărată de negustorul Hagi Tudorache din Piteşti. De acum
va numi cula Hagi Tudorache.
1977 - Releveul culei întocmit de arh. Maria şi Alexandru Mulţescu .
1978 - Culei i se reface acoperişul reducându-i-se înălţimea. Tot cu această
11 zle plafoanele etajului ornamentate cu stucaturi fine sunt distruse şi înlocuite cu
1111 fo ne drepte.
1980-82 - Cula devine proprietatea Bazei de nataţie Budeasa.
1984 - În „Monumente istorice şi de artă", nr. 1/1984, apare articolul „Noi
,/111 privind cdteva monumente de arhitectură din jud. Argeş ", p.71-75, autori arh.
Mn ria şi Alexandru Mulţescu cu un rezumat al cunoştinţelor despre culă.
Aflată tot în satul Budeasa,
cula a fost construită tot de familia
Budişteanu, dar a fost înstrăinată.
Cumpărată la 1898 de negustorul Hagi
Tudorache din Piteşti, ea preia numele
noului proprietar. Şi această culă are
două nivele, un parter numai cu pivniţe
şi etajul cu locuinţa.

Cula Hagi Tudorache de la Budeasa.
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Amplasamentu/ Culei Hagi Tudorache pe malul Argeşului,
înainte de amplasarea bazei nautice.
Nucleul central al planului are dimensiunile de circa 13,25 m (pe direcţia e t·
vest) pe circa 11 ,15 m (pe direcţia nord-sud). La aceasta se adaugă pe latura nordic
foişorul şi pe latura sudică sacnasiul, fiecare cu un depozit la nivelul pivniţelor.
Pivniţele parterului sunt tradiţionale şi au gârlici boltit semicilindric. Pivni\n
mică se află pe latura vestică şi e acoperită cu o boltă cu generatOarele pe direcţia nord·
sud. Bolta are un dublou. Pivniţa mare are o boltă pe aceeaşi direcţie cu pivniţa mic
dar mai amplă şi cu două dublouri.
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Planurile culei Hagi Tudorache.
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La etaj se accede prin foişor, pe o scară, într-o tindă lungă dispusă pe direcţia
şi care duce până în sacnasiu. Pe latura vestică a tindei sunt două odăi iar pe
I 0111 1 es tică alte două odăi, dintre care una are o debara îngustă dispusă între aceste
11111 odă i , din care se poate, printr-o trapă, accede în pod.
Cula avea odinioară o decoraţie delicată de stucatură atât pe plafoanele
I j11 l11 i cât şi în jurul uşilor şi terestrelor, atât la interior cât şi la exterior.
Până pe la 1980 se păstra acoperişul cu învelitoare din şiţă şi foarte înalt. El a
fu•I borât ca înălţime şi înlocuit cu tablă, iar de la atribuirea culei către Baza sportivă
I 1 1• v a fost înconjurată de clădiri ce o înghesuie. Recent, culei i s-a re~cut faţada
I 1 wijă faţă de detaliile iniţiale care se păstrează sub noile tencuieli.
Sunt vizibile azi şi bine păstrate pivniţele .
111 1111

sud

Cula de la Tigveni

28 octombrie 1528 - Prima menţiune documentară a satului într-un document
1111 de Radu de la Afumaţi, care întăreşte Mănăstirii Argeşului ocină la Tigveni.
10 iulie 1575 - Domnitorul Alexandru Mircea întăreşte lui Şuică pârcălab,
11 111 la Tigveni.
Sec. al. XVIII-iea - Construcţia culei din Tigveni de către un membru al
I 1111 lie i Brătianu şi anume, Dincă Brătianu .
Idem - Construcţia bisericii „Sfinţii Voievozi", pentru a folosi drept capelă
1 111 ţii boiereşti.
·
Sec. XIX - Aici locuieşte fratele lui Ion Brătianu , Dimitrie Brătianu .
1948 - Naţionalizarea proprietăţii şi în acelaşi an dărâmarea bisericii „Sfinţii
ul vozi", cu scopul jefuirii mormintelor. Preluarea proprietăţii se face de Ia Teodor
111 tlanu.
După 1948 - Ansamblul este transformat în Şcoală Ajutătoare.
1970 - Este întocmit un releveu al culei de către Dumitru Ghiţă pentru
I 1 S. A. P. C. Piteşti .
1986 - Releveul culei e folosit în „Studiul de folosire a tradiţiei pentru
1 1111, trucţia de case noi la sate".

Cula de la Tigveni şi ruinele capelei.
Amplasată pe malul drept al Topologului, pe coasta unui deal, vis a vis de
• 1l ul Tigveni, pe care îl domină, cula Teodor Brătianu are azi o soartă crudă fiind
111llizată ca dormitor al Şcolii Ajutătoare .
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În totală contradicţie cu ceea ce ar trebui să fie interesul pentru un monum ni
istoric, în faţă i s-a amplasat un cămin tip, iar în incintă, chiar după 1989, i s-au cr 111
nişte adaosuri fără respectarea legii.
Cula propriu-zisă are două nivele. Parterul conţine pivniţele cu acces printr•
un gârlici aflat pe dreapta clădirii când cula este privită dinspre vale. Gârliciul
perpendicular pe pivniţa mare care este boltită semicircular şi are două dublouri. 11
stânga gârliciului e pivniţa mică, spre vale, iar în dreapta, o zonă compusă dintr-un sa ,
o încăpere mică şi un masiv în care ar putea fi mascat un tunel de refugiu din clăd ir
spre exterior.

/

J O O.

l

l ..

Planuri şi secţiune ale culei de la Tigveni.

Spre vale, corpul central este completat de un foişor care cuprinde scara d
intrare către etaj . O aripă perpendiculară pe corpul central, se dezvoltă în spatele casei
şi conţine o scară care uneşte parterul cu etajul şi alte şase spaţii la partere dintre car
încăperea extremă are numai acces din exterior.
Etajul, la care se accede pe scara din foişor, are o tindă din care se intră în
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p11 11 11 încăperi. Unele dintre acestea păstrează boltirile iniţiale, respectiv bolţi cu
trn\ ii. La etajul aripii perpendiculare pe corpul central, se pătrunde printr-o uşă
11111111\ pe peretele opus celei de acces în tindă. Se găsesc aici un hol, casa scării ş i o
1111 p ·re mare dezvoltată peste cinci din încăperile parterului acestei aripi .

I" ''

Cula

Sultănica-Şuiei

l septembrie 1501 - Prima atestare documentară a localităţii Şuiei într-un
d111 11ment de la Radu cel Mare. Prin document se întăreşte jupanului Badea din Şuiei
1 p nirea asupra munţilor Comarnicul, Pleşeştii, Ciorecul şi Voiceştii. Şuică şi
I lin >m ir, fiii lui Badea, vor fi mari proprietari şi vor deţine dregătorii. Şuică a fost
111111 vornic (noiembrie 3 - decembrie 5, 1509) şi a participat mai târziu la luptele lui
11 ulu de la Afumaţi cu turcii. Dragomir a fost mare sluger (ianuarie- august 1O, 1519 11 p1 !lu-august, 1525) şi a fost ctitorul primei biserici din Cepari, azi dispărută .
1549 - Valoarea schimburilor satului Şuiei cu Braşovul, se ridică la 400 de
1 1~ 111 1 .

Ante 1746 - Construcţia culei din Şuiei (Sultănica) de către căpitanul Ştefan
I 111 I o t ă.

1746 - Călătoria Mitropolitului Neofit în zonă. Acesta este adăpostit în casele
1111 ~ t e fan căpitan Balotă care erau mari, de piatră şi aveau „culă de zid naltă pentru
1!11\I".
Sf. sec. XVIII - Construcţia capelei . curţii boiereşti, biserica „Sf. Nicolae" (e
p111iib iI ca biserica să fie mai veche?) de către Iane Brătianu şetrarul.
Începutul sec. XX - Cula este în proprietatea profesorului Constantin
I ·ul escu căsătorit cu o Brătiancă. E construit cavoul Miculeştilor.
1948 - Naţionalizarea proprietăţii de la Violeta Adrian, fiica profesorului
Ml ·ulescu.
1970 - Transformarea culei în muzeu sătesc la iniţiativa doctorului veterinar
11111Ionescu şi soţiei sale, profesoara Ileana Luca.
1980 - Desfacerea muzeului şi începutul degradării culei. Acum e întocmit
11•1·veul culei de arh. Alexandru Mulţescu cu participarea fiului său Andrei.
1992 - Primul proiect de restaurare al culei comandat de Direcţia
Mu numentelor Istorice.
1999 - Al doilea proiect de restaurare al culei comandat tot de Direcţia
Monumentelor Istorice. Diferenţele între releveele reactualizate arată degradările din ce
n ce mai accentuate ale monumentului . Odinioară întreg domeniul culei era prosper ş i
l11hit de proprietari. După 1990 procesul de degradare al culei s-a accentuat din
d •1.interesul deţinătorilor şi azi cula e o ruină.
Cula are două nivele. Parterul avea accesul principal pe la parterul foişorului.
' 1• intra din holul cu scară de lemn care era parterul foişorului într-o primă încăpere de
di mensiuni importante. De aici, la stânga există o încăpere mai mică, iar în faţă o uşă
ne introduce într-o încăpere ce-şi păstrează boltirea în leagăn. Boltirea de acelaşi fel se
111e nţine şi în încăperea cu acces din exterior din continuarea acestei odăi înguste şi
l1111gi. În zona dintre cele două încăperi boltite există două dublouri, unul vizibil în
n că p erea întâia şi al doilea înfundat cu zidăria ce separa cele două încăperi. Acestea
11 tă reau bolta pentru a susţine pereţi i tindei de la etaj .
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Cula de la Şuiei şi capela ei.
Pe faţada sudică a culei există un portic format din trei arce .
O aripă perpendiculară, pe ceea ce am descris-o până acum şi care constitui \•
corpul principal al culei, se dezvoltă pe mijlocul peretelui vestic. Parterul acestuia 1111
are nici o legătură cu parterul corpului principal. Aici e vorba de o bucătărie cu accc~
din exterior, o odaie mai mare care putea fi sufragerie şi care conţinea şi o a doua scarn
pentru etaj şi o încăpere mai mică în capătul acestei aripi, spre vest.
Prin scara principală din foişor se ajungea la etaj. Foişorul prezenta la etaj lr ·i
deschideri arcuite şi mai multe guri de tragere. Se intra spre vest într-o tindă-coridor, u
cărei uşă spre foişor se putea, la nevoie, bloca cu un drug ce glisa în zidărie .
~--- - -- ·;·- - ----- --- -- ---"""'"·
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Biserica Şuiei - plan.
Etajul corpului principal avea patru odăi , două spre sud, două spre nord.
dinspre nord erau simple, odaia de sud-est are o extindere peste foişorul sudi ·
Pragul spre foişor e foarte înalt. Aici, ultimii proprietari amenajaseră o capelă care ave11
o închidere formată din două porţi de fier forjat.
Odăile
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h

Planurile culei Sultănica de la Şuiei.

Odaia mică dinspre sud-vest îşi menţine boltirea. Ea avea o frumoasă sobă de
1ld cu colonete de lemn.
Tinda face legătura spre vest cu aripa menţionată. Aripa are o odaie mare în
111pătul dinspre corpul central. În peretele acesteia se păstrează guri de tragere cu flinta.
11 apătul de vest al odăii, o scară, pe care am menţionat-o deja, porneşte de la parter.
( u pătul extrem e format de o odaie ce folosea drept baie.
O frumoasă combinaţie de acoperişuri de şiţă învelea toată construcţia.
Fosta

Culă

de la

Sec. XVIII - Proprietatea este

Şuiei

obţinută

a

Brătienilor

prin zestre de la boierii din

Sălătrucu şi

către Brătieni.

,,'ui ci, de

Mijlocul sec. XVlll - Construcţia culei Brătienilor. E posibil ca, în aceeaşi
în apropiere, să se ridice şi o biserică înlocuită azi cu biserica de zid actuală.
Mijlocul sec. XIX - Se reconstruieşte biserica ce folosea drept capelă a curţii,

p o rioadă,

din zid.

1913 - Un incendiu distruge cula Brătienilor. Se păstrau multe mărturii
d spre aceasta astfel încât s-au putut întocmi o descriere şi o schemă-releveu.
https://biblioteca-digitala.ro

totuşi

MARIA MUL ŢESCU ALEXANDRU MUL ŢE CI I

284

aceeaşi

După 1913 - E construită o nouă clădire în stil neoromânesc, drept conac li
proprietate.
1948 - Naţionalizarea proprietăţii şi transformarea conacului în Şcoul

Ajutătoare.

1969 - Apare volumul „Culele din România" al autorilor Radu

şi

.Sarml1

Creţeanu. În volum e cuprinsă şi reconstituirea planurilor şi vederii culei Brătienil or
către

d

arh. Violeta Cherulescu.

Cula din

Şuiei

a Brătienilor -

dispărută.

, v

O ocazie fericită face ca imaginea şi planurile acestei construcţii să
De altfel pe locul unde se înălţa, se păstrează şi azi o grămadă de ruine. Un I
asemănări ale planimetriei ei cu culele de la Tigveni şi Sultănica de la Şuiei ne fac ft
putem distinge faptul că aceste cule de pe Topolog au o caracteristică apatie fată d
celelalte şi anume au o aripă adăugată (sau construită odată cu corpul principal?) coi
pare suficient de veche, deoarece are guri de tragere pentru flintă în pereţi.
Curiozitatea Culei Brătienilor de la Şuiei e faptul că aripa perpendiculară p
corpul central al clădirii are trei nivele. Descrierea ei şi planul au fost făcute 11
volumele privitoare la culele din România şi la culele olteneşti.
păstreze .

Cula

şi

ansamblul de la

Retevoieşti

Epoca bronzului - La punctul „Cotul Mătuşii", în satul Retevoieşl l ,
arheologice au scos la iveală obiecte din epoca bronzului.
Sec. XV-XVI - În punctul „Silişte" au fost descoperite arheologic (Dinu V

săpăturile
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•• 111) rămăşiţele unei curţi boiereşti ce datează din această perioadă. În interiorul
1 I a fost recuperat un bogat inventar. Pisania bisericii a fost instalată la biserica
I 1111111.\ a satului construită la 1795. Tot aici au fost aduse şi pietrele de mormânt. În
11 se pomeneşte că Vâlcu (sau Vlaicu), mare logoflit, a ridicat vechea biserică din
11111 111 1 S ilişte Ia 1515-1516. Apare aici e o inadvertenţă. Mare logoflit al ţării a fost
11t I 1 14-1522 Harvat din Grozeşti, Vlaicu din Piscani (localitate apropiată) a fost
111 11 logoflit între 1534-1540.
Ante 6 iulie 1526 - Printre martorii unei danii este şi „din Retevoieştii vechi,
1111 1 stolnic". Aceasta este prima atestare documentară a satului.
19 august 1610 - Biserica este amintită într-un act de la această dată.
15 iunie 1571 - Domnitorul Alexandru Mircea întăreşte lui Oprea din
I• h vo i eşti ... „ocine din Şuiei şi în Voineşti şi în Pleşeşti şi .. .".
1795 - E construită biserica cu hramul „Sf. Treime" de către marele stolnic
1 11 I 1l Drugănescu.
1822 - Construcţia culei din Retevoieşti de către Gheorghe Drugănescu
111111urul. Aceasta este singura culă cu pisanie de piatră pusă de ctitor.
1838 - Catagrafia consemnează în Retevoieşti 95 familii .
1853 - Realizarea zugrăvelii bisericii.
1853-1861 - „Anunţătorul Român" din 28 noiembrie 1859 şi următoarele
111h şte despre arendarea moşiei Retevoieşti Muscel.
1861 - Satul Retevoieşti are 129 de case şi de familii .
1873 - Ruinele unei biserici şi un han sunt amintite în acest an în ms. 228, f.
I IO i 256 la Academia Română.
1898-1902 - „Marele dicţionar geografic l României" pomeneşte în voi. V, p.
11, despre sat şi biserica veche din Silişte .
1909 - Anuarul 1909 pomeneşte la p. 94 de Retevoieşti.
1911 - Pictarea catapetesmei bisericii de către pictorul Belizarie.
1922 - C. Rădulescu-Codin scrie despre Retevoieşti în cartea sa „Muscelul
1

1
I

1111rtr11 „. " .

1927 - N. Iorga în

„Inscripţii"

(B.C.M.l., XX, 1927, p. 113)

pomeneşte

de

111 1 vo ieşti.

1959 - ,,Istoria artei feudale din Ţările Române " de Virgil Vătăşianu,
la p. 501, de Biserica veche din Siliştea Retevoieştilor.
1959 - Apare în revista M. C. A., VI, 1959, p. 708-715, articolul lui Dinu V .
I u clli, „Săpăturile arheologice de la Retevoieşti, r. Curtea de Argeş, reg. Piteşti".
1960 şi 1964 - Articole ale lui Ion Barnea în „Studii teologice", 1960, şi
li O. R., 1964, despre monumentele din Retevoieşti.
1961 - „Mitropolia Olteniei", nr. 1-4, p. 198, 201, redă o însemnare de la 1795
tl 1pre construirea bisericii noi.
1969 - În culă este instalat un muzeu al cărui custode este învăţătorul Vasile
l1upcscu.
1988 - Se fac nişte reparaţii nepotrivite culei de către Consiliul popular.
Muzeul e evacuat şi cula e deschisă, expusă, astfel, furturilor.
1992 - Se alcătuieşte de către I. P. J. Argeş un proiect de restaurare al culei
11 11 mţat de Direcţia Monumentelor Istorice. Proiectul nu e aplicat. Şef de proiect este
111h ltecta Maria Mulţescu.
po meneşte,
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1996 - în curtea culei este amplasat, complet nepotrivit, un dispensar.
1998 - Din acest an, cula este permanent pe lista priorităţilor în restaurare ul
judeţului Argeş.
Această culă

e ultima construită în cadrul acestui ciclu de clădiri. Ea eNt
care are deasupra intrării o pisanie de piatră. Este o construcţie aproa
pătrată având spre stradă 10,90 m lăţime iar pe latura cu intrarea, 10,80 m. Grosim 11
zidurilor primului nivel este de circa 88-90 cm .

singura

culă

.,,.

Cula şi biserica din

Retevoieşti.

Nivelul întâi, din cele trei ale culei, se compune dintr-o pivniţă mare, acoperit
cu două dublouri, care ocupă partea de nord. Accesul 11
pivniţă este direct de afară iar nivelul pivniţei este mai coborât faţă de restul ~arterulu l.
de o

boltă semicilindrică,

l
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se

intră

de pe latura de sud, printr-o intrare

plasată

în

tttl) lu ·ul faţadei peretelui. Intrarea este directă în casa scării. Pe dreapta şi stânga scării

11111 două odăi. Odaia dinspre sud-est face
I ov ul ro lul de pivniţă mică.

legătura

cu

pivniţa .

E posibil ca la origini ea

Planurile culei Retevoieşti.
Odaia dinspre uliţă, de sud-vest putea fi bucătărie.
Scara de lemn cu trepte masive ajunge la etaj într-un hol pe sub o arcadă. O a
tl111 1u arcadă împarte holul de la etaj în două spaţii. Spaţiul din holul din capătul scării
ii ncces spre vest în două odăi cu intrare dintr-una în alta. În al doilea spaţiu al holului
1 ~ 1 11 111 pe peretele nordic accesul către o galerie de lemn de unde se intră în grupul
~ 1111l t ur - umblătoarea celui de-al doilea nivel. Spre sud există o uşiţă pentru o tainiţă
111~. 11 s lă şi lungă, ce oferă intrarea la un al doilea spaţiu ascuns sub rampa scării de lemn
11 1 ineşte primul etaj de al doilea. Această scară ajunge la al treilea nivel într-un hol.
11111 hol se intră în cea mai mare odaie a culei. Odaia avea pe peretele nordic o sobă de
1 ltl rie ş i un acces într-o odaie mai mică din colţul nord-vestic.

Secţiuni prin

cula de la Retevoieşti.
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Holul scării etajului doi se continuă spre nord cu un coridor ce duce la 11
peste umblătoare, care este boltită.
Pe latura estică a coridorului este o debara din care se poate urca printr-o tr I
în pod. Pe latura vestică se intră într-o mică încăpere din care se poate trece şi în od 11
deja amintită din colţul nord-vestic al acestui etaj al culei.
Cula Drugănescu , pentru că aşa se numeşte cula de la Retevoieşti, este şi li
azi părăsită. Odinioară un decor pictat şi stucatura îi completau ornamentaţia 11h
încăpere

streaşina largă.

Din pictură se păstrează o parte din friza decorativă de sub streaşină. Pe faţadu
de vest, în colţul nordic, la partea de sus a acesteia există încă o stucatură ce reprezi11t
un vânător şi un cerb.

·/i'

:N:„ i~.n.~4 " :~: .
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·~1
Biserica din

f?_etevoieşti.
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Trebuie menţionată în cadrul acestui ansamblu şi biserica Drugăneştilor care
11 pi nimetrie unică, respectiv are abside şi la pronaos.

1

Ansamblul de la

Vlădeşti

23 august 1437 - Prima atestare documentară a satului într-un document de la
I 1d Dracul prin care se întăreşte jupânului „Bodin cu fiii săi, ca să-i fie Vlădeştii de
11
I de cât va trăi domnia mea şi cât vor trăi fiii dorrmiei mele, Mircea şi Vlad şi cât
I

li

i CÎ" .
1 septembrie 1555 - În hrisovul lui Pătraşcu cel Bun apare „ispravnic, Oprea

1111 VI deşti".

I sept.-26 dec. 1557 - În documente apare acelaşi Oprea din Vlădeşti,

l•lllV llÎC .

21 aprilie 1599 - Mihai Viteazul întăreşte proprietatea din Vlădeşti a lui
I 111 Im1n pitarul.
6 iulie 1626 - în câteva zapise apare ca în actul de la această dată, pisar Popa
Mijlocul sec. XVII - Construcţia bisericii cu hramul „Tăierea Capului Sf. Ioan
1111111 torul".
12 martie 1655-25 iulie 1658 - Perioada în care Pârvu Vlădescu, boier din
I li şti , este mare vistiernic. Ele ucis de Mircea al III-iea înainte de 9 decembrie 1658
1111 1 uzaţia de hiclenie. El este ctitorul Bisericii din Vlădeşti.
3 martie 1684-23 iunie 1685 - Şerban, fiul lui Pârvu Vlădescu, este mare
llllll lŞ .

25 noiembrie 1685- 15 septembrie 1689 - Şerban Vlădescu e mare comis.
1790-1791 - În harta austriacă apar trei aşezări în zona Vlădeştilor : prima cu
I I · se pe malul drept al Slănicului ; a doua cu biserică, casă boierească cu incintă de
hi I 19 case; a treia (Vlădeştii de jos) cu 12 case, o moară şi un turn înconjurat de un

ltl
12 martie 1834 - Este amintită o biserică (ruină) în documentele de la
Românl!, DCCCXV/26.
1838 - Catagrafia consemnează pentru Vlădeştii Pământeni 148 de familii,
11 1111u Vlădeştii de jos 30 familii şi pentru Vlădeştii de Sus 121 familii .
1861 - Vlădeştii de Sus şi de Jos au 101 case şi 102 familii . Vlădeştii
l'ftlll nteni au 2 I 6 case şi 205 familii
1873 - Despre ruinele unei biserici se vorbeşte în documentul nr. 228, f. 76 v,
11 I Academia Română (aceeaşi biserică pomenită la 1834).
Sfârşitul sec. XIX - Comuna e compusă din Vlădeştii de Sus, Vlădeştii de Jos
1 Pri lopul şi are 1450 locuitori (782 bărbaţi şi 668 femei) care formau 336 familii ce
l11rn iau în 336 de case.
1908 - Buletinul Monumentelor Istorice, I, 1908, p. 182 dă date despre
III crica din Vlădeşti, datând-o la 1654 şi că e ctitorită de Pârvu Vlădescu .
1909- Anuarul 1909, la p. 93 pomeneşte de localitate.
1922 - „Muscelul nostru ... " al lui C. Rădulescu-Codin vorbeşte despre
Vlt\de şti, la p. XL.
1924 - În „Revista Arhivelor", I, 1924, nr. 2, p. 227-248, apare articolul lui
M. Vlădescu, „Din trecutul boierimii române. Vei comisul Şerban Pârvu Vlădescu" .
1 1 lcmia
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Apare aici o inscripţie de la 1657-1658. Tot M. Vlădescu publică şi ,,Arhiva şi
genealogia documentată a Vlădeştilor ".
1932 - În B. C. M. I„ XXV, 1932, N. Ghica Budeşti publică „Evoluţia„ ."
care la p. 45-46 vorbeşte despre Biserica din Vlădeşti.
1968 - În S. C. I. A., 1968, nr. 1, p. 15, e publicat portalul uşii bisericii.
1977 - Sfârşitul restaurării bisericii de către Direcţia monumentelor Istorice.
1978 - Constatarea că în curtea prof. Mateescu se află acareturi ale vechilor
curţi, între care grajduri, dar şi încăperi ce porneau din ruinele unei clădiri importante
aflată în mijlocul ogrăzii. Colţul clădirii ruinate era marcat de o coloană de piatra
cilindrică . S-a transmis verbal faptul că aici a dăinuit conacul - culă până prin anii
1950 când pentru a nu se mai plăti impozitul de 46 de lei, clădirea a fost demolată.
.
Conacul culă din Vlădeşti a fost demolat de către proprietari în anii 1950-1960
pentru a nu mai plăti impozitul anual de circa 46 lei.
litrv
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CULA

V/ădeşti

Cula din

- dispărută.

Când s-au făcut primele constatări I
locului, prin 1970, pe locul casei principal
era o grămadă de moloz. Un stâlp de pia11 n
marca unul din colţurile acestei clădiri. E posll 11
ca acest stâlp să fi aparţinut unui conac ce 11
precedat cula şi care să fi fost conacul boierilm
Vlădeşti. Se mai păstrau o serie de acareturi c1111
au fost consemnate în schiţa anexată. Într-unul
din spaţii se mai găsea o trăsură elegantă 11
canapele de piele roşie şi cu două roţi.
faţa

Biserica de ia

Vlădeşti.
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Planul bisericii de la

Vlădeşti.

Unele din acareturile culei sunt folosite
•1

şi

azi în

gospodăria

Mateescu,

111izată.

Cula

şi

ansamblul de la

Furnicoşi

25 septembrie 1572 - Un act de la voievodul Alexandru Mircea atestă pentru
'h 11 ară localitatea Fumicoşi prin numele boierilor martori care sunt „din Furnicoşi,
I "11 1 Roşca şi Radul şi Ion şi Steful" (Documente, sec. XVI, voi. IV, p. 88). Alte

11111ente despre sat se pot găsi în pachetul OMX de la Academia Română.
1801-1802 - Construcţia capelei Curţii din Fumicoşi a boierilor Socolescu.
lh 011111 ei este Sf. Ioan. Pe faţada acesteia sunt încastrate două pisanii de la I 8 I O ale
11111111 lui medelnicerului Ion Socolescu. Prima pomeneşte de şcoala pe care a
1 11111, 1t-o şi finanţat-o şi a doua de ctitoria sa prin ridicarea căreia cere îndrumare de
l111111nezeu.
C. 1810 - E construită, de către medelnicerul Ion Socolescu cula din Furnicoşi.
1 11flă pe platforma, azi liberă, de Ia sudul bisericii. Cula avea trei nivele ~ră bolţi,
1 11 111 u planşee de lemn. Scările urcau de la etaj la etaj din cameră în cameră, ~ră
III (conf. V. Drăghiceanu).
1838- Catagrafia din acest an consemnează în satul Furnicoşi 41 de familii .
1908-1909 - Revista „Albina", XI, 1908-1909, p. 124 publică fotografia culei .
1909 - Anuarul 1909, p. 92, pomeneşte cula.
1922 - C. Rădulescu-Codin vorbeşte despre Furnicoşi în cartea „Muscelul
1 •11 11 „. " la p. XXXVI,
Ante 1931 - Cula este dărâmată de edilii satului.
1931 - Apare în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice articolul lui
li li răghiceanu, „Câteva monumente din Muntenia" cu referire la p. 132-133 la
111 t l iserica din Fumicoşi.
1936 - În „Evoluţia arhitecturii... " a lui N. Ghica Budeşti publicată în
li 1 M. I„ XXIX, 1936, p. 58, pi. LXXVI-LX:XVII, apare o imagine a acareturilor
• 11 I I a capelei.
.
1
1960 - În „Glasul Bisericii'', 1960, nr. 3-4, p. 271-274, este publicată o
t 1l()rc, în articolul Documente, inscripţii cu caracter istoric al lui V. Brătulescu .
1996 - Proprietarii locului unde s.e ridica cula, oameni de acum în etate,
I t\I l au că cel mai greu a fost la refertilizarea locului, lupta cu bolovanii din ruinele
I l111 1duţiile culei.
I
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Cula Soco/escu
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biserica din Furnicoşi.

Cula a fost ridicată de boierii Socoteşti către 181 O. Ea alcătuia împreună li
biserica şi alte acareturi un ansamblu de curte boierească. Construcţia a dispărut înai 111
de 193 1. Cula era de tipul culă-turn.
Din fotografiile păstrate nu putem trage concluzia că a avut două sau tr I
nivele deşi există o succesiune de trei nivele de firide pe faţadă. Nivelul cel mai de s u ~
avea şi ferestre.
Actualii proprietari ai terenului pe care se întindea curtea se plângeau, înt r 11
discuţie pe care am purtat-o cu domniile lor mai demult, că a trebuit să sape şi să sco li
o mulţime de pietre de pe acest teren pentru a-l reface cultivabil.

...
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Planul bisericii

Curţii

din

Furnicoşi.
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Din tot ansamblul, azi se mai păstrează doar biserica ce ocupă o poziţie
1·111111 n tă deasupra şoselei Piteşti - Câmpulung.

Cula şi ansamblul de la

Racoviţa

29 decembrie 1532 - Atestarea documentară a satului Racoviţa într-un hrisov
stăpânirea asupra mai multor
t utre care şi Racoviţa.
1569 - Documente, indice sec. XVI şi XVII amintesc de Racoviţa în acest an.
1786 - Construcţia Bisericii „Sf. Nicolae şi Sf. Apostoli Petru şi Pavel" de
11
nn iil, egumenul mănăstirii Râncăciov şi Dumitraşco Brătianu . M. D. G. R. Dict.
1111 . voi. V, p. 154 dă pisania bisericii.
.
1790 - Zugrăvirea bisericii (Contractul în B. O. R. şi L. A. R.).
1797 sau 18 sept. 1806 - Construcţia culei de către jupân Dumitraşco
I 1 l nu. „Dict. Roni." voi. V, p. 154 scrie despre culă. Dacă ar fi ridicată la 1806 ea
1 t tora ginerelui lui D. Brătianu, Nicolae Racoviceanu.
1810 - Satul are confonn Catagrafiei 119 case şi 511 locuitori.
1838 - Catagrafia consemnează în: Ra".oviţa de Sus, 82 case şi în Racoviţa de
111 , 77 de case.
'
1850 (1/l XIX 1861)- Cruce amplasată la 10 m spre nord, în curtea bisericii.
1861 - Recensământul consemnează în Racoviţa de Sus 153 de case şi 165 de
f 11111lli, iar în Racoviţa de Jos 81 de case şi 93 de familii.
1873 - Sunt consemnate ruinele unei biserici în Manuscrisul 228, f. 181 , de la
1 emia Română.
1877 - Repararea şi zugrăvirea bisericii construită în 1786.
15 iunie 1878 - Repararea culei după un incendiu din 1877 (13 decembrie) de
h Grigore Racoviceanu.
1882 - Grigore Racoviceanu vinde moşia şi cula negustorului I. A. Dobrovitz
1

tl 11

I Vlad Vintilă prin care se întăreşte lui Vlaicu clucer,

P iteşti.

1898-1902 - Marele Dicţiona( Geografic al României publică date despre
11 mia bisericii şi culă în voi. V, p. 154.
1899 - B. O. R., XXIlI, p. 443-444, publică contractul de zugrăvirea bisericii.
Începutul sec. XX 1901 - Construcţia Spitalului din Racoviţa. „Literatura şi
11! 1 română" (L. A. R.) public! în numărul din 1901, p. 222, contractul de zugrăvire a
11 ricii.
1909 -Anuarul 1909, p. 94, consemnează localitatea.
1910 - Reparaţii la biserică (zidirea pridvorului) şi refacerea picturii.
1916-1918 - Cula adăposteşte arhiva comunei şi e folosită ca depozit de
1lhnente.
1920- Se ridică lângă spital Monumentul Eroilor 1916-1918, 1941-1945.
1922 - Apare cartea lui Rădulescu-Codin „Muscelul nostru". La p. XLVIILfX şi LXXXI se descrie cula, ruine de case, cruce.
1931 - Apare cartea lui Ionescu Dominic „Schituri şi biserici de sat ",
I li ureşti, 1931, 128 p. La p. 62-67 apar pisania şi descrierea bisericii (?)
1933 - Se naşte la Racoviţa, Horia Zilieru.
1933 - B. C. M . I., XXVI, 1933 p. 83-84, publică articolul Jui V. Brătulescu
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,,Biserica şi cula din Racoviţa - Muscel " cu inscripţii, ctitori.
1936 - Alte reparaţii la biserică.
1939 - Foto cula şi biserica.
1955 - 1960 - Construcţia Căminului Cultural din Racoviţa în curtea culei, p
locul unui conac boieresc. Acesta închide vederea spre culă.
1965 - Apariţia volumului „Culele din România" al Sannizei şi al lui Radu
Creţeanu, în care cula din Racoviţa e descrisă .
1967 - Se naşte la Racoviţa, Ioana Nicolae.
1967 - Apare volumul „Arhitectura populară în Argeş şi Muscel".
1969 - Organizarea Muzeului Sătesc de prof. Constantin Năstase în sal
Căminului Cultural.
1 iulie 1970 - Din 6135 locuitori ai comunei, 29% revin Racoviţei . Numărul
de locuinţe este de 513.
1975 - Apare lucrarea lui Gh. C. Săvulescu denumită „ Cula din Racoviţa
Muscel, judeţul Argeş".
1975 - Numărul 2/1975 al Revistei „Monumente istorice şi de artă" public
articolul arh. Ioana Lăzărescu (Juravlea) intitulat „ Cercetare de arhitectură la Cula din
Racoviţa ", p. 81-86.
Până În 1977 - Restaurarea culei de către arh. Ioana Uzărescu (D.M.I.).
1981 - Organizarea în culă a „Muzeului Ceramicii Populare Argeşene".
1996 - Un incendiu mistuie învelitoarea culei. Învelitoarea este restaurată dup
·
proiectul iniţial.
Dintre toate culele din Argeş şi
Muscel, singura restaurată în anii '70 e t
cula de la Racoviţa. Restaurarea ischimbat înfăţişarea redându-i al trei le
nivel care îi dispăruse.
Primul nivel - parterul, este pătrat
având dimensiunile pe ambele laturi de 8,4
m O pivniţă ·cu acces de pe latura nordico
ocupă mai puţin de jumătate din suprafaţ
primului nivel pe partea estică. Ea este mai
adâncă decât parterul cu circa 70 cm.
Intrarea în spaţiile de locuit se fac
de pe faţada de vest într-o odaie pătrat
· amplasată în colţul sud-vestic al planulu i.
Traversând o odaie îngustă se aj.unge la casn
scării adiacentă colţului nord-vestic. Al
doilea nivel are casa scării tot pe colţul
nord-vestic şi conţine trei odăi cu acce
dintr-una în alta, care ocupă colţuri! .
Coşurile sobelor sunt grupate în mijlocul
casei.
Ultimul nivel, reconstituit, nu esto
subîmpărţit şi are ferestre mari spre deosebire de cele de la etajul întâi care sunt mai
înguste şi au chenare de piatră.
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Planurile culei Racoviţa.
I

•t

Secţiuni prin

cula Racoviţa.

Întreaga culii are planşee doar din lemn. Ea ocupă o poziţie strategicii pe malul
Râului Argeşel. În zidurile ei există două canale verticale de fugă.
Biserica curţilor se ridică vis a vis de culă, peste o văioagă, pe un tăpşan .
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Planul bisericii din Racovi/a.
După 1948, alături de culă s-a construit un cămin cultural. Parcul a fost
cotropit de veciiii, astfel încât cula se află azi cam la marginea proprietăţii.

şi

Cula şi ansamblul de la Conţeşti
Perioada geto-dacică - Tumuli pe vatra satului Conţeşti cercetaţi arh~ologi c ,
Sec. Ill-11 î. Hr. - La lacul lui Bârcă s-au descoperit prin săpături arheologic ,
printre altele, o drahmă Dyrrhachium, datând din această epocă.
Sec. XVIU - S-a descoperit un tezaur din sec. XVIII compus din moned
turceşti, raguzane şi austriece (?).
Sfârşitul sec. XVIU şi începutul sec. XIX - Se construieşte cula Perieţeanu .
1810 - Catagrafia consemnează 46 case şi 217 locuitori.
1838 - Catagrafia consemnează 123 familii.
1861 - Catagrafia consemnează în Conţeştii de Jos 6J de case şi 73 familii.
Sfârşitul sec. XIX -- Conţeşti era o comună compusă din două sate: Conţeşt l l
de Sus şi Conţeştii de Jos, cu o populaţie de 717 locuitori (384 bărbaţi şi 363 femei ) I
cu 160 de familii şi 160 de case.
·
1934 - Se repară şi se amplifică cula Perieţeanu cu un corp proiectat de arh .
Ionescu-Berechet.
~
1948 - Se ridică Monumentul Eroilor 1916-1~18; 1941-1945 lângă şcoa l ,
Autor este I. Samoilă .

.„

Cula de la

Conţeşti.
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1 iulie 1?70 - Din cei 2800 locuitori ai comunei (1340 bărbaţi şi 1460 femei)
locuiesc în Conţeşti. Aici sunt 333 case.
19924993 - Se elaborează de către Institutul de Proiectare Argeş din Piteşti,
1111 p 1olect de restaurare a culei. Cu această ocazie se execută primul releveu cunoscut
I 11 mumentului, de arh. Maria şi Alexandru Mulţescu. Proiectul a fost executat la
111 nd D. M. I. şi nu a fost pus în practică.
11

Faţada

culei de la Conţeşti.

Azi acest coqac este amplu datorită adăugirilor făcute în 1934, la comanda
I' 11111 clarilor, de către arhitectul D. Ionescu-Berechet. Corpul principal iniţial se
I I Ilic în cadrul pl&nimetriei generale prin grosimea zidurilor şi prin fonna
o I ristic~ c~ sugi:rează ~ corp central cu un ieşind pentru foişor şi unul pentru
tl lu. Nu put~m distinge funcţionalitatea iniţială a corpului vechi întruc!t întreaga
1I
entrată a parterului, boltită, a fost reconvertită de arhitect într-un superb salon cu
Hit t inineu de piatră.
'
,..
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Plan parter
Cula din Conţeşti.
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Plan etaj
Cula dih Conţeştl

Vechile pivniţe au trei traveei dintre care două au bolţi largi în 'teagăn cu cât
două dublouri, dezvoltate pe latura mică.a dreptunghiului central şi una acoperită tot cu
boltă în,Jeaglin, dar îngustă şi fără dublouri. Sub foişor era am~najat un oirou iar su

sacnasiu exista o încăpere. Clădirii vechi i s-a adosat pe colţul dintre sacnasiu şi corpul
central un hol ce conţine şi scara de acces la etaj.
Scara de beton, prost turnată, care duce azi din curte în foişor este o reaJizar
recentă pentru a face posibilă exploatarea etajului sub formă de magazine săteşti.
Etajul a fost şi el transfonnat la restaurarea din 1934. Se mai păstrează din
această etapă câteva lambriuri şi tapete precum şi o sobă care aparţinea unui salon din
care se ieşea în foişor. Aripa adăugată transforma ansamblul într-o reşedintn
confortabilă de ţară cu toate dotările modeme.

Cula din

Conţeşti - secţiune.
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Argeşul

şi

Muscelul, grupate azi m

judeţul

Argeş

oferă

t torilor un mare număr de cule, cu planimetrii variate. Distingem între acestea

I llpuri de bază. Primul tip este cel al culei propriu-zise respectiv construcţia sub
de turn. Este cazul culelor de la Racoviţa, Furnicoşi şi Retevoieşti.
Al doilea tip de culă este cel ce evoluează din conacul de ţară compus din corp
1111 11 căruia i se adaugă foişor şi sacnasiu. Se deosebeşte de acesta prin faptul că are o
o scării cuprinsă în foişor sau amenajată în corpul central. În cadrul acestei
rii grupăm culele de la Budeasa (cea a Budiştenilor şi Hagi Tudorache) şi
ttll\ ti.
Al treilea tip de cule din Argeş este cel caracteristic văii Topologului.
mp le sunt culele de la Tigveni şi cele două de la Şuiei.
Aici, fără a se renunţa la corpul central şi foişor, se creează pe faţada opusă
1111 0t ului o aripă prelungită care nu are rol de sacnasiu ci prezintă chiar unele elemente
tlo pnrare cum ar fi guri de tragere amenajate, în pereţi, pentru flinte. Aripa este o
1111 lrucţie masivă, fără prea multe goluri şi are un evident scop de apărare.
Cula reprezintă un monument specific pentru arhitectura românească, născut
I 111 anumită conjunctură. Peste timp ea poate constitui o sursă de inspiraţie pentru
t lt I cţi şi amatori aşa cum de altfel a constituit pentru arhitectul Richard Bordenache
t şi-a construit la Corbeni o reşedinţă modernă de vară, ce are aerul unei autentice
1

1• 111

tl '

FORTIFlED HOUSE (CULA) FROM THE
COUNTY AND MUSCEL COUNTY

ARGEŞ

Abstract
The article comprises the inventory of fortified built in the second half of the

I M' 11 century and the first quarter of the 19t11 century from the Argeş County. A short
hi l ric and the architectural description make complete the text of the paper. There are
I I d photographs, plans of emplacement, plans of levels sections and fayades.
1

In the article the inventory of fortified built in the second half of the l 81h
ntury and the first quarter of the l 9th century from the Argeş County.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

r

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

„

•1

1/ 1 L ENI, UN SAT DIN JUDEŢUL ISTORIC TELEORMAN, DUPĂ

CATAGRAFIA ŢĂR11 ROMÂNEŞTI 'DE LA 1838

.

,,

r

MARIUS PĂDURARU•

În numărul anterior al acestei publicaţii, apărea un prim studiu dintr-un ciclu 1,
'" rat satelor ce compun fu prezent · comuna argeşeană Bârla, - situată în
1 111ltatea sud-vestică a judeţului - , aşa cum transpar din catagrafia Ţării Româneşti
t 1 1838. El a vizat satul Bârla2, reşedinţa comunei.
în rândurile care urmează vom analiza din aceeaşi perspectivă, satul Urlueni,
t tt 8 cel mai mare, dintre cele care formeză comuna din 1968 şi până acum.
1 I riul acestui sat a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, în mod cert din
3
1 da daco-romană • În ceea ~e priveşte atestarea documentară ea apare la 1O iunie
I 1 I pentru Lereni4, cătun în satul Urlueni.
•
Potrivit Catagrafiei obşteşti a Ţării Româneşti de la 1831, satul Urlueni avea
I /ii hunilii şi 27 feciori de muncă, pe moşia Urlueni, stăpânită de casa răposatului
6
11111 Marin Butculescus, de postelnicul Dobre Răculescu şi de megieşii din sat .
ul Teoretic Costeşti.
11 I publicate în numerele viitoare satele Bordeele, Malul, Mândra, Mozlloeni, PodiŞorul şi Şălăreasca .
l"tlus Paduraru, Satul Bdrla - reflectat tn catagrafia Ţării Româneşti de la 1838, în ,,ArgesfJ. Studii şi
1 ~1 11•111cllri . Seria Istorie", Xll, Piteşti , 2003, p. 257-281 .
V 11 Ioana Bogdan Cătl!niciu, Muntenia în' sistemul defensiv al Imperiului Roman sec. 1-JJJ p. CHR.,
I 0 11drla, 1997; Dumitru Tudor, O/tenta romani1, ed. a 4-a, Bucureşti, 1974. În vara anului 2004 s-a
I 1 ltt 11 de către muzeografii Dragoş Ml!ndescu şi Remus Cârstea de la Muzeul Judeţean Argeş împreună cu
111ul cestor riflduri, periegheZă pe Măgura Şarpelui, situată la intersecîia judeţelor Olt şi Argeş între
1•111111111 Tufeni şi satul .Sădeşti, o colină ce apare brusc într-o zonă de câmpie, pe malul stâng al râului
I 111111 una. Explicabilă probabil din punct de vedere geologic, pe aceasta formă de relief de 'dimensiuni
1 I !Iv mari (cca.,,J 0-15 m înălţime, 150 m lătime, 700-800 'm lungime) s-au găsit aşchii <le silex, dovada·
I t Aci\ prin înălţimea el 'şi situarea Îfl. apropierea apei l-a atras pe om încă din perioada neoliticului, sau mal
11 1 bronzului. Deci, zona a fost locuită încă din Preistorie. Faptul este confirmat fie şi numai de
11
r>eri rile din imediata aproP.iere -a comunei Bârla, făcute în satele Balaci, Dobroteşti şi Siliştea,
tl qln!nd culturii arheologice Gume1nita, specificii eneoliticului (3800-2700 t. Hr). Informaţii la lon
l'llln cu, Aşezările culturii Gumelnlţa din Bazinul Vedel şi Teleormanului (partea I), în „Argesis. Studii şi
1 u.11unicari. Seria Istorie", tom XI, 2002, p. 20, 22 şi 25.
1/I /.R„ B, sec. XVII, IV, doc. 438, p. 427.
1
I' IBngli precizlirile făcute în articolul precedent menţionăm că acest boier este şi ctitorul bisericii Sf
Nlr'tiiae, iar soţia sa, serdăreasa Maria născută Bârleanu a ctitorit biserica Sf Împăraţi (Serddreasa) , ambele
1111 Roşiori de Vede. În 9feapta pronaosului acestei ultim locaş se află o. piatră funerarii nedatatli, aparţinând
111 Aprimei ju mătăţi a secolului al XIX-iea cu textul „f Sluger Ion Bdrleanu: Dumitru; Gllgorle, Manbiol:
/111 /fa : Drăghici şi cu tot neamur' (Paul I. Cemovodeanu, Bisericile din orafUI Roşiorii de Vede, în „GB",
X, -4, mai-t.-apr„ 1961 , p. 292-293 şi 29.7-300. ·
·
r
1

I

o
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Nwnărul familiilor acestui sat - aflat în plasa Cotmeana a judeţului Teleom11111
- a scăzut, în cei şapte ani, când a fost recenzat din nou, de la 174 la 159, deci cu K, 1
%. În aceasta perioadă, în localităţile rurale din Ţara Românească nwnărul popula11e·1
nu a evoluat întotdeauna pozitiv, având atunci când s-a aflat în scădere, cauze diverse ,1
complexe - cum ar fi mutarea locuitorilor dintr-un sat în altul prin moştenire tl
7
căsătorie, mortalitatea infantilii, calamitaţile naturale, ori molimele vremii -, cl11
variind de la sat la sat8 . După cwn se poate vedea, în general în ceea ce priveşte ccl11
nouli sate ale comunei, catagrafiate la 1838, existli un spor demografic, cu palm
excepţii (Malul, Mândra, Podişorul şi Şellireasa) pozitiv.
9
Din punct de vedere al structurii sociale satul Urlueni era ca şi satul Bârla 1111
sat mixt, format atât din familii de moşneni, cât şi de clăcaşi, ponderea cea mai mu11•
revenindu-le celor dintâi, într-un procent de 94,937%, adică o sutli de cincizeci dr
familii, faţă de opt (5,063%). Din cele opt familii clăcaşe trei erau mijlocaşe, iar cim1
pălmaşe sau codaşe. Din totalul celor o sutli cincizeci şi nouă ( 159) de familii, o sul A
cincizeci şi opt (158) erau de origine română, iar una (1) de origine greacă, cel puţi11
dup!l tata. La nivel de sat bărbaţii (inclusiv feciorii holtei, trei la nwnăr) erau 14~.
femeile 145, băieţii 152, iar fetele 172. Văduvi erau 10, iar văduve 18. În satul ce ~l'
întindea pe ambele maluri ale râului Cotmeana, locuiau la 1838, 614 oameni. Era cel
mai mare sat din cele pe care le avem în vedere, fiind urmat de Bârla cu 470 locuitori.
Urmând aceeaşi ordine de idei ca şi în articolul precedent, capitaţia (birul) pr
care o plăteau 117 familii reprezenta 351 O lei. O situaţie mai specială aveau 42 dr
familii, adică 26,41 % din nwnărul total, ai căror capi erau: 8 preoţi, 5 diaconi, I
ţârcovnic, l mazil 10, 2 neam, 2 logofeţel, 14 văduve, din care 2 preotese şi 5 diaconesc,
2 iertaţi, 4 patentari de clasul al treilea 11 , 2 patentari de clasul al cincilea şi I „sudit
vretanicesc" (fiind grec era probabil protejat al Marii Britanii).
Cât priveşte meseriile, cea mai frecventli era cea de plugar (116 capi dt
familie), urmată de torcătoare (12 toate văduve), preoţi (8), diaconi (5), diaconese ( l

~on Donaîl, Ion Pltroiu, Din ici Ciobote&, Catagrafia obştească a Ţării Romdneşti din I 83 I, Craiova, 2000,
p. 152.
7
De pilda, Ţara Romincsca a cunoscut în 1831 şi 1836 epidemii de holera: Gheorghe Brltescu, Paul
Cemovodcanu, Biciul holerei pe pămdnt românesc, EdilUra Academiei Române, Bucureşti, 2002, pp. 47-81.

6

105-116.
A se observa tn continuare, tn ordine alfabetici, pe numnr de familii, evoluţia întregii plase Cotmeana 11
judeflllui Teleorman la 1831şi1838: Birla: 101/118; Bordeile: 20/28; Clclrazeni: 126/129; Cieşti: 75/8,,
Ciocqti: 60165; Cochineşti: 79/88; Hârseşti: 159/197; lsbAşeşti: 78/64; Lunca Corbului: 220/271; Malu(I)
73193; Martalogi: 31/57; MAndra: 92/75; MArghia: 113/127; Mo:zaceni: 93/89; Podişorul: 40/47; Slobozin
Ciobani: 34/27; Stoborlşti: 116/128; Stolnici: 132/133; ŞA!areasca: 62/55; Tufeni: 190/176; Urluenl
174/159; Vllşcuţa: 75/~3. Acestea enw satele care formau plasa Cotmcana la 1831. La 1838 ea era mai marc,
înglobând şi plasa Vczii cu satele: Blrlştii de Ccpturi: 156/190; Bartştii de Vede: 148/180; Blrleşti: 32/39,
Buzeşti: 63/48; CArstcasca: 29/25; Coloneşti: 143/161; Corbu(I) 106/125; Gucşti: 35/37; Gura Boului: 84/99;
Maldlru: 100/126; Moţoeşti: 51/55; SArbii MAgurii 83199; Vaţa de Jos: 184/222; Vata de Sus: 118/126.
Vlaici: 69/85, deci un total de 37 de sate.
• ln articolul p~cedent, poate dintr-un exces de zel, am considerat „localitatea BArla, un veritabil sal de
moşneni", deşi existenta unui procent de 26,73% al familiilor de clicaşi îl catllloga drept unul mixt (Marius
Paduraru, op. cil., p. 260).
111
Familia de mazili plltea 45 de lei pe an, dar se bucura de alte privilegii.
11
Patenta aveau meşlqugarii şi negustorii, uneori aceasta plllindu-sc. Vezi Teodor Mavrodin, O condicd
necun<Mculă a patenlarilor pitefteni din iulie 1860, in "Studii şi Comuniclri", V, Muzeul Piteşti, 1980, p.
324-355.
1
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v duvet, strângători de vite (4), muncitoare (3 toate văduve), preotese (2)
I I ( I) 3 ţârcovnic (1), cojocar (1), strângător de poşircă (1), povarnagiu (1),
I .

în punct de vedre al vârstei, la 1838 cei 614 locuitori (fig,. 1) ai satului
ht 11 1 e împărţeau astfel: l lună (1), 4 luni (3), 6 luni (1), 10 luni (2), l an (19), 2
11 (I>, 3 ani (24), 4 ani (27), 5 ani (21), 6 ani (26), 7 ani (19), 8 ani (32), 9 ani (9), IO
I I), 11 ani (4), 12 ani (19), 13 ani (6), 14 ani (15), 15 ani (6), 16 ani (9), 17 ani
11 J, IR ani (9), 19 ani (2), 20 de ani (32), 22 de ani (13), 23 de ani (1), 24 de ani (7),
11! 1ni (31), 26 de ani (4), 28 de ani (15), 29 de ani (2), 30 de ani (42), 32 de ani (3),
111 1111 i (2), 34 de ani (2), 35 de ani (18), 36 de ani (2), 38 de ani (3), 39 de ani (1), 40
2), 42 de ani (1), 43 de ani (I}, 44 de ani (3), 45 de ani (13), 48 de ani (1), 50
li
4), 54 de ani (1), 55 de ani (3), 60 de ani (15), 70 de ani (6), 73 de ani (1), 80
1111 ( 1), 90 de ani (I).

~

Fig. 1. Repartizarea grafkă a locuitorilor după vdrstă.
)

Se observă că anul 1808 a fost cel mai prolific din moment ce s-au născut cel
• t\ n 42 de indivizi. Este posibil să se fi născut chiar mai mulţi, dar să fi decedat între
11111 , după cum iarăşi este posibil ca o parte dintre aceştia să nu se fi născut în Urlueni,
I 11 atele din jur. Oricum, teoretic, în acest an s-au născut cei mai nwneroşi locuitori
I 1tului, urmaţi îndeaproape de cei născuţi în 1836 (în vârstă de 2 ani), 39 la număr.
I tr 28 de locuitori din 614 aveau vârsta de peste 50 de ani. Erau deci Urluenii anului
I H 8 un sat de oameni tineri, 360 de locuitori (58,6%) având vârstele cuprinse între o
11111 ş i 20 de ani. Dacă ne raportăm la populaţia satului Bârla, aceasta era mai
111 1 11trânită, 66 de locuitori din 472 au fost catagrafiaţi ca având vârsţa de peste 50 de
pre d(losebire de numai 28 în cazul Urluenilor. S-ar putea afirma conform acestor
" I I fapt cinci diaconesc, dar două sunt şi torcătoare: Pctria (nr. 81) şi Anca (nr. 88).
11
, 11111 catagrafiaţi doi logofeţei : Drăghici logofăt sni diaconu Radu (nr. 145) şi Iordache Dumitru (nr. 158).
111 zul celui dintâi este trecută meseria de strângător de vite, ceea ce indică că avea două ocupaţii. Ca
111 ofc1ei aceştia sc ocupau de redactarea înscrisurilor în sat.
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date

şi că speranţa

de

viaţă

în Bârla era mai mare, acest sat cunoscând o evolu\ic

pozitivă a numărului populaţiei fată de Urlueni, raportată la anul l 831 14 •

Referitor Ia numele locuitorilor satului, sunt necesare câteva precizări asuprn
originii unora dintre acestea, precum şi asupra modului cum au evoluat ele pânll
astăzi 15 • Au dispărut sau sunt din ce în ce mai rar folosite prenume ca: Badea, Cârsticn,
Dragne, Drăgoi Mantu, Miu, Neagu (pentru bărbaţi) şi Badea, Comana, Cuşa, Dinn,
Dobra, Dumitrana, Joiţa, Rada, Sora, Stanca, Stoica, Toadera, Tudora (pentru femei)
Formele Alexie, Costandin, Zmaranda au fost înlocuite cu cele de Alexe, Constantin,
Smaranda, proces petrecut la nivelul întregii limbi române în secolul al XX-iea. Unek
dintre ele s-au menţinut ca nume de familie.
În privinta numelor de familie, vom indica în continuare originea unora m111
puţin cunoscute: Carapancea =din bg. Karapancev (cf. şi bg. Panca, Panco, pt. partcn
a doua); Colan =cingătoare împodobită; colier, salbă; Crivac =bâtă mare şi groast'J:
Flencheş = jlencheş (despre coarnele boilor) „adus cu vârful spre ochi"; Ghermano = î11
bg„ rus., ucr. German; Jaravete = din bg. tarov, cu suf. -ete; Rizea =din bg. Rize:
Tulpan = tulpan „muselină; broboada de pânză fină"
La unii locuitori numele indică meseria purtătorului, a tatălui sau a unui
înaintaş pe linie masculină, precum şi originea. Pentru primul aspect amintim pe: Radu
şi Şerban Rotaru (nr. 17 şi 14 7), Iancu Căldăruşă (nr. 22), Ştefan, Gheorghe şi Mihai
Brânarul (nr. 60, 82, 100), Nicolae Radu Cojocaru (nr. 127), Alexie Tudor Curelea (nr.
101), Mihu Năsip (nr. 64), Ioan Tunaru (nr. 91); Radu Cioban (nr. 92) Foarte multe
familii au avut preoţi, diaconi şi călugări la 1838 sau mai înainte, ceea ce cu siguranţa 11
dat naştere le nume precum Popa, Popescu, Diaconu ori CălugAru. Pentru cel de 111
doilea aspect amintim pe Tudor sni Voicu Moldoveanu, care arată că (probabil) famili11
sa a venit cândva din Moldova. Similitudini se întâlnesc şi în cazurile lui Dumitru
Olteanu (nr. 55) şi Marin şi Cârstea Braşoveanul (nr. 122 şi 157). Proba~il porecln
generată uneori de abilităţi fizice s-a transfonnat mai târziu în nume de familie
(Nicolae Uşurelu, nr. 46). În cazul numelui Izbăşescul (nr. 71, 72, 87) este clar că
această familie provine din Izbăşeşti, azi sat în comuna Stolnici. Acest topic provine
din substantivul izbaş(ă) „secretarul curţii" şi, în special al marelui Divan, cu suf. -eşti.
Nu am putut depista originea numelor de familie BereuJescu (nr. 69), Dăjăru
(?) - (nr. 83), Faratve (nr. 66), Pestreaz 16 (nr. 67), Rânchez (nr. 159) şi Târtocan
(nr. 117).
La numllrul 50 este trecut „Stan sluga postelnicului", de wide aflăm că în sat
exista un postelnic, de rangul II sau III, dacă nu chiar postelnicel, care probabil avea şi
ceva moşii în zonlt
Referitor la beteşugurile locuitorilor satului Urlueni catagrafia de la 1838 ne
dă următoarele ştiri: cu rană pe un picior (1), oarbă de Wl ochi (I), olog (1), surpaţi (3),
şchiopi de un picior (2).
Terenul cultivat însuma 1277 pogoane 17 (Fig. 2), majoritatea repartizate
cultivării finului pentru hrana animalelor din care ponderea cea mai mare revenea
14

Marius PAduraru, op. cit., p. 259-260.
Pentru explicarea numelor de familie s-a folosit Iorgu Jordan, Dicţionar al numelor de familie romdneşti.
Editura Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1983.
"' Pestrea: pestre, varianta a lui pestrd I. „doicA"; 2. „tutore" (Iorgu, Iordan, op. cil., p. 363).
15
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111111 cultivat pentru hrana animalelor. Pe locul secund se situa porumbul, cultivat în
Românească de pe timpul domniei lui Şerban Cantacuzino (1678-1688), ca
I, 11 1 ral meiului. Astfel, existau 677 pogoane de fân, 457 pogoane de porumb, 142
de grâu şi 1 pogon de mei (Fig. 3).
1

Cele 1277 pogoane \p) teren cultivat \porum b,
grâu. fdn. mei) apartimlnd c.:lor 140 posesori
(e.'C:prima[i in procent.:) din satul Urlueni la
1838

Up
1 .9%
12p
5.7%

6p
, 12 .9%

13.6%

9p
1 l.5'Yo

.

,.,

15%

Fig. 2. Repartizarea terenului arabil.

porumb
35, 78%

flln

53,01%

~~,Î~

Fig. 3. Terenul cultivat cu cereale (în procente).

I

vn

I 11nlbrm Regulamentului organic, Secţia
(Drepturi şi datorii reciproce între proprietar şi al său sătean ) ,
11 I 9, p. 75, „obişnuita măsură în ţară este pogonul care are douăzeci şi patru prăjini în lung şi şase în lat,

I li nre prăjină este de trei stânjeni domneşti, socotindu-se de măsură statornică stânjenul lui Şerban
'" ' ,". Stânjenul lui Şerban Cantacuzino (1678-1688) avea 1,962 m, 'iar un stânjen pătrat 3,849 m2 (Nicolae
t11l~ ~cu , Cum măsurau strămoşii . Metrologia medievală pe teritoriu/ României, cu o introducere despre
1t1 l11>l ~Şia antică de acad. E~ . Condurachi, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti , 197 l.' p. 47-48). Deci .o prăjină avea 9
I t I 111 adică 34, 644 m2 , iar un pogon 1296 stânJem 2, sau 144 prăjim, adică 4988 m2, deci cu 12 cm 2 mai
2
11 h decât pogonul corespunzator sistemului metric (5000 m ) . Revenind la suprafaţa cultivată a satului
I hl11 111 , trebuie menţionat faptul că cifra ţ:ste aproximativii. La aceasta se pot adăuga cele 38 de prăjini pe
1 nr fi trebuit să le stăpâneascll conform Regulamentului organic familiile de clăcaşi catagrafiate la nr. 16
1t ~ cu câte 8 pogoane. În mod normal aceştia ar fi ·trebuit să aibă fiecare câte 4 vite mari de muncă, ori în
111 h11ul caz au numai două, iar în cel de-al doilea nici una. Există o familie de clăcaşi recenzată la nr. 90 care
t 9 pogoane de pământ. De asemenea, trebuie ţinut seama şi de faptul că şi moşnenii puteau avea câteva
111 ftjl nl peste pogoanele declarate.
'
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Terenul cultivat se afla în proprietatea a 140 de familii. Nu aveau păm 111
deloc 17 familii ale căror capi erau: 2 preotese văduve (nr. 8, 131 ), 1 diacon văduv (nr
86), 3 diaconese văduve (nr. 88, 99, 149), 2 moşteni plugari însuraţi (nr. 82, 159),
moşteni plugari văduvi (nr. 26, 57), l clăcaş plugar (nr. 30) 1 moştean holtei Jogofet I
(nr. 68), l clăcaşe văduvă (nr. 70), 2 moşnence văduve torcătoare pe plată (nr. 10(1,
154), 1 clăcaş însurat de meserie văcar (nr. 150), 1 moştean însurat patentar de clasul 11
3-lea de meserie logofeţel (nr. 158). în ceea ce-i priveşte pe cei care aveau ter 11
cultivat, extremele se situează între 24 (nr. 83) şi 2 (nr. 100, 136) pogoane.

Animalele erau crescute în

număr

mare (Fig. 4), fiind mai numeroase decât ti1

satul Bârla. Caii erau în număr de 56. Nu se întâlnesc mai mulţi de patru la o famil l ,
situaţia repetându-se de patru ori (nr. 20, 73 , 125 şi 146). Boi erau 247, în gospodlll'i
numărul lor variind între 4 şi nici unul.
Vacile erau în număr de 216, mult mai puţine decât în Bârla (255), la u
populaţie mult mai mică. Ca şi în Bârla oile ocupau locul întâi între animalele crescut
în sat, ridicându-se la 1524 capete. Capre erau 60, râmători 395, măgari 1, bivoli
catâri neexistând. Stupii erau 49, prunii 7370, duzi 47, un singur răzor de vie şi nici u11
pom fructifer.
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216
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o

60
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"'
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„ „
1

măgari

o

catâri

Fig. 4. Ponderea animalelor domestice

Spre deosebire de satul Bârla, cele mai înstărite familii din Urlueni nu ,
ridicau la nivelul celor ale lui Badea şi Ion, fiii lui popa Tudor, care aveau fiecare c I
30 de pogoane de pământ, numărul animalelor fiind pe măsură 18 •
Informaţiile analizate aici şi prezentate în continuare au fost scrise 11
catagrafie pe unsprezece file, sub supravegherea subocârmuitorului plasei Cotmeana, I
19
Drugănescu • Scrisul est~ îngrijit, cu ceml;lală neagră, într-un registru cu coperte roşii ,
hârtia fiind poroasă şi de culoare crem, cu dimensiunile 4 lx25x.7 cm.
Catagrafierea satului Urlueni la 1838 redă, dincolo de unele omisiuni inerent
îrt epocă, o imagine veridică asupra realităţilor administrative, culturale, demografice I
economice ale acestui spaţiu, generate de importante prefaceri la nivelul întregul u
Principat, rod al aplicării prevederilor Regulamentului organic.
18

19

Marius Păduraru, op. cit„ p. 278 (nr. 95 şi 96).
DANIC, Fond Catagrafii, 50, f. 70v.-81.
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URLUENl, A VILLAGE OF THE HISTORIC COUNTY TELEORMAN,
AFTER THE INVENTORY OF WALLACHIA DRA WN UP IN 1838
Abstract
The inventor of Urluieni Village draewn up in 1838 renders, with the in
11d omission of the epoch, a veridica! image about the administrative and cultural
111.I clcmographic and economic realities of this zone, generated by the important
I 111 •cs of the entire Principality, changes due to the applications of forsights of the
i t 1111ic Statutes.
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Peste tot_no: cailor cincizeci şToe_t, boi două ·sute patru.Zeci Şi şap~. vaci două sute şapesprezece, oi una mie cinci sute
patruzeci şi două, capre cincizeci şi cinci, râmători patru sute opt, măgari unu, stupi cincizeci şi doi, pruni şapte mii opt sute
..şaisprezece, duzi patruzeci şi şase 2 şi n ~or de vie.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII , 2004

PRIMA MONOGRAFIE A

PITEŞTIULUI

SPIRIDON CRISTOCEA •
CARMEN MĂNDESCU„
Cu ocazia împlinirii, în 1988, a 600 de ani de . ..
„. . , _ ,·
11 t 1re documentară a Piteştiului, s-a tipărit prima
1 11 11 grafie a acestei localităţi, rodul cercetărilor unor
III I ctuali piteşteni 1 cu îndelungate preocupări în
11111\\cniu. Tipărirea monografiei era cerută, nu numai
I mplinirea unui num!ir rotund de ani de la prima
I t re, ci şi de faptul că această localitate în plină
1111< rire nu avea o asemenea lucrare, în timp. ce
I' tnpulungul, al doilea oraş ca mărime al Argeşului,
v 11 patru monografii publicate2•
Dar prima monografie a Piteştiului , care vede
1um lumina tiparului, este cea a lui Dimitrie
llutculescu 3, din 1883. Născut la Bucureşti, Dimitrie
I 111 ulescu· (1845-1916), descendent al unei vechi
h 111ilii boiereşti , poseda proprietăţi întinse în multe
jutl te ale ţării, printre care şi în Argeş, iar la Piteşti
Dimitrie Butcu/escu
IVtl case, prăvălii, terenuri ş. a. Pionier al mişcării
.
1 peratiste din ţară, el a înfiinţat la Piteşti „Societatea Cooperativă a Meşteşugarilor şi
I 'o mercianţilor din Argeş", al cărei preşedinte de onoare a fost Dimitrie Brătianu . Deşi
I use studii de economi~, a fost pasionat de arheologie, efectuând · cercetări la, multe
' Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti.
" Piteşti.

j>otre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, Istoria Municipiului Piteşti, Editura Academiei Republicii
o I liste România, Bucureşti , 1988, 360 p.
.ele patru monografii ale C4mpulungului sunt: C. D. Aricescu, Istoria Kdmpulungului, prima residenţă a
I Qfruinlei, Imprimeria lui Ferdinand Om, Bukureşti , voi. I, 1855, voi. li, 1856; C. Rlldulescu-Codin,
I ' 111p11lungill Muscelului. Istoric şi legendar. Privire asupra trecutului„., Editura Librllriei Ioan N. Staicu,
I Ampulung-Muscel, 1925; Ioan R!iuţescu, Cdmpulung-Muscel. Monografie istorică, Tipografia Gh. N.
Vlftdescu, 1943, 426 p.; I. Hurdubetio, FI. Mârţu, l-1. Nicolaescu, Gh. Pâmuţl!, li. Stllnculescu, Cdmp11lungA/11scel, ieri şi az i. Istoria oraşului, Cllmpulung-Muscel, 1974, 384 p.
1
Despre Dimitrie Butculescu, vezi : Enciclopedia istoriografiei româneşti, Editura Şti inţi ficll ş i
I neiclopedicll, Bucureşti, 1978, p. 77; Corneliu Mateescu, Dimitrie C. Butculescu (1845-1916), în ,,Drobeta",
I 82, nr. 5, p. 224-225; Spiridon Cristocea, Argeş. Dicţionar de istorici, Editura Tiparg, Piteşti, 2003,
ll 56-57.
1

1
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obiective, printre care şi în Argeş, la Jidava şi Cetăţeni. O mare parte din colecţia sa
arheologică 8 ajuns la Muzeul Naţional de Antichităţi, iar altă parte s-a pierdut. Aceeaşi
soartă au avut-o şi manuscrisele sale: unele au fost risipite de familie, altele au ajuns la
Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, Arhivele Naţionale, Muzeul
Porţilor de Fier de la Drobeta Turnu Severin ş. a. Unul din aceste manuscrise, Piteşti
Position geographique. Histoire. Ses monuments. Son industrie, a ajuns în colecţie
Muzeului Judeţean Argeş, fiind inventariat în fondul bibliotecii acestei instituţii la nr.
3545. Acest manuscris face dovada pasiunii lui Butculescu nu numai pentru arheologie
ci şi pentru cunoaşterea trecutului unui oraş de care era legat prin multe lucruri.
Monografia este scrisa pe un caiet ce are imprimat pe coperta din faţă „Text
pentru. Librăria L Alcalay Calea Victoriei 18 Tip. Lith. Comerciala str. Şelari JO", iar
de mână este scris de autor „Piteşti 1883 Corporaţii". Tot pe această copertă este scris
„ N. 3545 '', ca număr de inventar, de către Iacob Marian, fost custode al muzeului, iar
muzeografa Florentina Cojocaru a consemnat cu creionul numele „Butculescu ", pentru
a se şti cui a aparţinut manuscrisul. Caietul, cu dimensiunile 20,5 cm x 17 cm, are 38
file nenumerotate, însa filele 32-35 au fost desprinse, rftmânând la cotor un ştraif de
circa 4 cm. Din cele 38 de file sunt scrise, total sau parţial, filele l r-2 r, 5 r-9 r, 12 r -14
v, 21 r -22 v, 26 r -27 r, 30 r-v, 36 r. Manuscrisul este scris cu cerneală maro şi violet,
iar fila 9 r (Le Baccarat) este scrisă în cea mai mare parte cu creionul, iar cu cerneală au
fost adăugate câteva rânduri. Coperta din spate a manuscrisului lipseşte. Manuscrisul
este scris în limba franceză, textul flcând dovada faptului că autorul stăpânea destul de
bine această limbă. Pe fila 36 este scris în limba română de către autor un hrisov prin
care Duca Vodă întăreşte lui Avram neguţătorul din Piteşti satul Seaca din judeţul Olt,
document care nu este datat şi nici nu ştim dacă se mai păstreaz!.
Manuscrisul cuprinde mai multe capitole: Poziţia geografică, Industria şi
comerţul, Bisericile şi Jocul de Baccara. Din păcate monografia nu este terminată, căci
lipsesc o serie de capitole care ar trebuit să figureze într-o asemenea lucrare. Dar nici
capitolele existente nu sunt terminate, căci, în cel ce se referă la biserici, autorul n-a
relatat decât despre schitul Buliga şi nimic despre celelalte locaşuri religioase din oraş.
În elaborarea monografiei, autorul n-a folosit documente aflate în arhive, ci materialul
este construit pe baza observaţiilor şi constatărilor directe cu realitatea.
Cu toate acestea, strădania lui Butculescu reprezintă o contribuţie care nu
trebuie ignorată de cei care vor slt cunoască istoria oraşului Piteşti. Deosebit de
preţioase sunt datele pe care le oferă despre schitul Buliga, locaş care exista pe vremea
când autorul a întocmit monografia. Dacă textul pisaniei fusese redat şi de
Grigore Tocilescu4, Butculescu face şi o descriere sumară a bisericii şi prezintă şi un
plan pe care însă l-a tăiat cu un X şi a scris peste el ,,mauvais".
Monografia lui Butculescu a fost consultată de mulţi cercetători ai trecutului
Piteştiului, însă singurul care a folosit date din ea este pr. Marin Branişte în valorosul şi
amplul său studiu ce se referă la schitul Buligas. Considerând-o, pe bună dreptate,
„ încercare de monografie„. neterminată", autorul n-a observat pe copertă anul „ 1883"
• Grigore Tocilescu, Raporturi asupra cdtva m4nllsttrl, schituri şi bi.serici din ţartJ prezentate Ministerul1J1
Culteloqi al fnvdţiJmdntului Public, Bucureşti, 1887, p. 5-6.
'Marin Branişte, Schitul Bullga, un metoc în Piteşti al Mitropoliei Ţării Româneşti, Tn "Mitropolia Olteniei",
anul XVIII, 1966, nr. 1·2, p. 47-106.
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• de aceea consemnează că este „ nedatatii".
Prezentăm în anexă textul monografiei în limba
11 limba română.

franceză,

ca

şi

traducerea lui

ANEXĂ
„PITEŞTI

POSITION GEOGRAPHIOUE. HISTOIRE.
SES MONUMENTS. SON INDUSTRIE.
Piteşti a ete fondee par Negru-Vodă au XIIIe s. peut-etre sur l'emplacement de
I' ncienne Pirum. Elle est situee entre le 43°,52' de latitude et le 24°,47' longitude,
prts de la riviere Argeş.

Cette •1iUe est la eapilale Elu Distriet El' Argeş et la resiEIBBee Ele la Prefet. Elle
I osseEle 11,70() hali itaets.
I,a Prefeet\H'e et la sees prefeewre de I' arreadissemeet Piteşti, le TribeRal de Ire
itStaBee cle distriet 9Rt lew resiEleaee iei. 6 /.
La ville est etagee sur le penchant de la colline qui la horde et elle est assise
ur deux couches differentes des terrains. La premiere qui comrnence au sud de la
plaine de I' Argeş jusque vers sa principale rue centrale et la seconde vers l'ouestjusque
presque au sommet de la colline.
La premiere couche permet aux habitants d'avoir des caves seches parce que
le terrain est argileux tandis que dans la seconde couche ii leur est irnpossible d'avoir
des caves a cause des terrains d'alluvions qui en est sa formation aussi Ies quelques
caves qui existent dans cette couche sont-elles des veritables citemes, a cause de
l' infiltration des eaux souterraines/ car le terrain etant alluvionaire n'opposee pas de
r~sistance aux jaillisement des eaux souterraines/.
De sorte qu'on pourrait bien dire que le haut quartier de la ville est assis sur
une couche d 'eau. /p. 4/
La population, d'apres le recensemment de 1882 est de 161,607 habitants,
·
repartis de la maniere suivante:
des vi/Ies
des arrondissem~nts
le nombre le nombre des habitants
des
des vi/les
villages
et des arrondis;ements
Piteşti
12.000
PiJeştt
20,618
Oltu-Topologu
42,754
Loviştea ,
19,941
Courtea d' Argeş
4,000. ,,
)
Argeş
18,700
1
·43 594
<;otmeana-GiU4şeşti . .
161,601'
:J

..

6
1

Aşa în original, textul tAiat cu o line.
•
1
Textul subliniat a fost scris de autor pe un fragment de coală şi ataŞat cu o agrafll de fila 4.
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Coperta manuscrisului

SON INDUSTRIE ET SON COMMERCE
Le district d' Argeş est le verger de la Roumahie.
Le pommier, dont une de ses varietes la plus delicieuses de toutes et ·la piu
preferee est le ppmmier cretzesc; Le poirier, deux ou trois variefes'; Le noy ·r
commun; Le noisetier des forets; Le pecher - la grosse peche filamendreuse mai
douce et acidulee et aqueuse, Le prunier, cu gofit, călugăreşti; Le grillotier; Le cerisier,
dont une·· variete sumommee Draganele de Pitesti est superieure a toutes par sa eh a ir
ferme, elles forment deux varietes: Ies rouges et Ies noires; L'abricotier a amend
douce, tres douces et acidulees; Le mirabellier commun; I.:'abricotier a amende amere;
Le brugnonier; Le cognassier; La vigne; Cerisier amer; La framboise; La fraise ; L 1
mure; Reine-claude; Cassis; Grosseiller amaquereau. I
De la pomme, la poire, la prune, l'abricot, la grillotte et le cognassier on retir
des profits assez visibles; mais malheureuserrient tout est â l'etat primitif et on peut â
peine la taxer d'une industrie naissante.
La pomme et la poire decoupees par tranche et dessechees servent de
nourritures au paysan dans leur jour de m~igre.

"
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L' abricot, Ia grillotte et la prune bouillis et desseches servent de meme

a

I 11 1 ntation; mais Jeur preparation si peu soignee qu'elle ne peut vraiment songer a
uue concurrence serieuse aux produits semblables de l'etranger.
La prune, le coing et l'abricot servent a faire une pâte qui est tres employee
11 I 1 patisserie. Ces fruits ainsi reduits en pâte sert aussi a l'alimentation du peuple. I
Mais le meilleur profit que l'on ait retire jusqu'a present de la prune c' est
11 de-vie que l' on en extrait et qui dans la Jocalite aussi bien que dans Ies districts
11 nants est la boisson favorite du riche et du pauvre avant Ies repas. Cette boisson ,
•ttl I · plus haut degre est 16 de !'alcoolmetre Wagner joue un r8le tres-important vu le
11
Ic nombre de distilleries; ils depassent le chiffre de 160 dans tout le district. Cette
11 •111 trie est exercee par des roumains et a un rendement de pres de 400,000 frs
111111 llement.
Tous ces fruits servent aussi a la fabrication de confitures, industrie tres111 h 1 tive par la grande consomation que l'on en fait dans notre pays et qui remplace
1 ps des autres pays.
Le raisin par exemple joue un plus grand r8le et deja non loin de Piteşti la
11 Măgura bâptisee depuis dernierement la Vigne Florica, propriete I de m. Jean C.
1 mu, le President du ministere actuel, a acquis une reputation europeene. Presque
I s coteaux avoisinants Piteşti sont occupes par des vignes et des vergers. I
II y a Piteşti :
6 tanneries exercees par des tanneurs roumains et qui emploient dans leur
I 111 cation Ies peaux de boeuf, buffie, brebis et chevre desquelles ils extraient des gros
1111 semelle, du maroquin, du cuir de Russie et de la basane qui produisent un revenu
I 1lu de 50,000.
3 fabriques de chandelles et de savons communs prepares avec des graisses de
1 he, de brebis et de chevre qui produisent un revenu de pres de 100,000 frs .
I fabrique de draps appartenant a M. Nicolae Coculescu qui fournit
1111l l ment pour la Jocalites des draps gris, bruns, noirs, marrons et d' un bon marche
ptionel. Cette fabrique a ete decoree de la Medaille d'or â l'exposition de la
1 1111 ordia Română (l'an dernier).
l Uee fubriEjlfe Eie ehapea\:lx""ae pai'lle eommoos flOHF leS' flft)'Sans a'HR pri)( tras
1 me eoefeetiennes avee Eie la"paill~ l:lu pays, maeufaeM"e 6fJJ3al1eeaet 'a M. I. l'J.
8
1 1 11leseH .- Les chapeaux de pailles sont faits par Ies paysans de Lunca Mârghiei (pi.
1

1 11lrt11faa). I .., "

•

7

Des mttptifactures de caciuola'pour le peuple. '
,
Des mahufactures de chaussures communs polH' la f!iiYsaes.
J
l
Une fabrique d' eau gazeuse.
· 1 '
1 j
1
Deux fabriques de cierges. • w
G •
/
beux abattoirs.
lflU
Une fal:)rique de cliapeau de feutre .
t ;/I
q
•'
L
4 confiseries et p~tiseries.
Deux imprimeries.
Quatre joumaux: Argeşul Roşu, Vocea Argeşului- Conservator, Cultura
Terranul cel Roşu.

'I

1#

4

1

f ln original, textul tăiat cu o linie.

I I

https://biblioteca-digitala.ro

şi

SPIRIDON CRJSTOCEA, CARMEN MĂNDE l 'll

328·

.

„--··-·

•f

Fila 12 r. manuscrisului
Piteşti

est une place commerciale pour Ies grains, pour Ie bois de construction,

Cett~ viile n'a aucune vitalite, elle est monotone et triste, malgre sa position

favorisee par la colline ou elle se trouve/.
La ville est etablie sur une couche aqui.fere. Aussi observe-t-on dans la ru
principale a une profondeur d' un metre de la surfai;e de Ja terre un courant d'eau qu l
arrose souterrainement la -ville; presque a chaque maison sur le I trotoir l' on observe d
petites citemes qui contient cette eau.
Ce qui m'a beaucoup surpris de voir tous Ies matins Ies rues de la viile arros
et je me demandai d'ou ce luxe; car la viile, outre Ies quelques pompes des pompier ,
elle ne possede aucun arrosoir municipal. C'etait simplement le jaillisement de l'eau
souterraine. Ces eaux9 traversent probablement aussi des gisements de mercure car I' 11
observe Ies dents de ses habitants noirs 10 . II yen a qui m'ont assurţ que bien souvent
'' Dont la composition contiens de sels en dissolution tels que sulfure de fer, magnesie et de )'arsenic el
( ..... ilizibil).
10
Action produite par le mercure avec calcaire qui se depose ă la racine des dents. Assertion du Docteur T
Cocul eseu.
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" I u·s caves ils trouvent des gouttes de mercure, comme par exemple dans ţa vieille
I la maison de M. Besteley. Cette viile n'a aucune activite et est tres peu
, pll 1llere, le monde vit chez lui sans trop s'occuper des autres en ce qui concerne
I li lt 11 te; autrertîent ils ont la langue bien pendue pour deblatterer leur voisin.
En ete le jeudi et le dimanche la musique militaire egaye le jardin public qui se
cl ns le centre de la viile, alors la ville deborde ici et dans ces seules occasions
1 1'011 peut observer seulement le beau sexe de la localite.
fi est vrai alors que vous ne pouvez pas resister de dire qqe la piquante brune a
111 I Piteşti comme lieu de predilection.
Le type de la localite est le dolyocephale prognate avec Ies varietes locales
nces et châtains. I
VIE
Le Baccarat. Pendant toute la sainte anee ii existe dans le high-life de la
une fevre des cartes, autant beau sexe que vilain sexe se depouille
1111 1 llement dans le jeu du baccarat. Malheureuse distraction qui d'un c6te ravit un
t 11p precieux, qu'on pourrait depenser â une production utile â la societe et de l'autre
llh p usse â la spoliation reglementee. li faut etre juste, ce vice n'est repandu que
1 I classe des boyaros locaux, car Ies commer~ants s'occupent de leur commerce et
I ur interieur. Point de club, point de reunion ou l' instruction ou la culture se
I ppassent! Gare â !'indigene et â plus forte raison â l'etranger qui visiterait la
1111 lllte ii blemirait.
GoOt de restaurants ce qui prouve que se nourir chez eux est de second ordre.
ommes vivent comme dans un serai!; beaucoup de luxe pour une si pauvre
hn I te. I

.„

LES EGLISES
Dans notre pays plus que partout ailleurs les eglises avec Ies croix et Ies
tombales sont Ies seuls monuments. qui peuvent aporter quelques pages dans
histoire. Aussi est-ii teinps que nous nous occupions tres serieusement de cette
d'autant plus que nous manquons presque de donees archeologiques. Cette
I 1 11 ·he scientifique n'est pas meme en voie de formation et si deux ou trois personnes
' n ccupent ce n'est ni grâce au concours du public, ni de gouvemement, masis â leur
111111tive privee. II est temps pourtant que l'on soit plus reverencieux envers cette
nce qui fouille l 'histoire/ dans Ies decombres du passe. Elle· nous servirait â fixer
1111 dates · historiques1 qui, jusqu'â present se trouve ă. l' etat nomade, si je puis
111 ' xprimer ainsi.
C'est par Ies fouilles que l'histoire de Babylone, de Ninive en Asie, de Troie,
11 Mycenes, de Tyrinte en Grece a ete refonnee et a gagne cette autorite autentifice par
I 1 I ve lation des objets decouverts.
C'est pourquoi, â part Ies quelques documents que nous possedons j'inserai
11111 ce court trace de Piteşti des inscriptions lapidafres des eglises et de meme qu 'a
I '11urtea d' Argeş nous avons mis â jour une pierre tombale d 'une princesse 11 dont
11

l (l princesse Stana portant le nom monacal de Sophronie, fille de Neagoe et femme de Stefan Voda le

lu uricux.
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l'existence etait avouee par nos I historiens et le nom ignore 12 , de meme ici peut-etrc
celles-ci nous preteront-elles un concours efficace pour la description historique de
cette viile.
Commen~ons donnc par l'eglise dont la date de sa construction nous affirmc
son antiquite.
C'est l'Eglise Bouliga placee sous le vocable des Sts. Voevozi (Ies archangcii
Michael et Gabriel).
Cette Eglise est situee a l'Ouest de la viile sur le penchant de la chaine de
collines aux pieds de laquelle se trouve Piteşti.
Sa configuration exterieure est un paralelograme dont !'abside est cn
hemicycle. Le porche est construit en brique et le plafond cintre appuye sur six pillier~
en brique. Tous Ies encadrements des fresques sont des rinceaux avec dessin~
geometriques rouge, brun et noir/. Toutes Ies fresques representent des scenes biblique~
et des persecutions de martyrs.
La chambranle du portai!, qui est de pierre peinte en vert, est orne d'u11
rinceaux de fleurs et de feuilles entrelacees. Au dessus se trouve la piem:
commemorative de cette eglise: Ky ep~ TaT)'JIYH WH KY axcyropio cl>ilonyH + A vec le
volonte du Pere ·et l'aide du fils et l'accomplissement (săvârşirea) du st. Esprit le bon
Dieu nous a accorde la grâce et l'exhortation de construire depuis Ies fondetions celle
sainte et divine /p. 18/ Eglise, moi l'esclave de Dieu Jupan Martin fils de Jupan Pătru
Bouliga et avec ma Jupenissa Neacşa pour la louange et l'honneur des tres grands
voevozi Michel et Gabriel et de tous Ies autres sans corps ... 13 durant le regne de notrc
eclaire seigneur Ion Constandin Nicolas voevod pour servir â nous et â nos parents de
15
souvenir eternei. Amen. Sept. Ier jours, annee 7254 (1746 14 d. Chr.) •
L'Eglise possede deux cloches dont la plus ancienne et la plus grande a une
hauteur de 0,46 m et le diametre 0,55. Elle porte au sommet une seule rangec
d'inscription latine avec caracteres majuscules !atins:
Ioannes Georgius Angerer
me fudit graecii 1746." Jean George Angerer m'a coulee â Greci en 1746. /
Plus bas sur le bord de la cloche ii y a en lettres cyrilliques l'inscription
suivante: MapTHHb K)'ncey JCHA „Martin Coupetzou 16 7254 ( 1746 d. Ch.)".
A gauche et â droite sur Ies parois de la cloche se trouvent Ies deux archanges
Michel et Gabriel. I

„""

INDUSTRIES
Tanneurs. Jusqu'en 1867 Piteşti possedeit une grande corporation de tanneurs
roumains qui faisaient un commerce assez actif avec Slatina, Râmnicu-Vâlcea,

12

M. Kogalni,.eanu, Letopiseţele Valah/el şi Moldovil, p. 487.

ll

Loc: alb.

~ În loc de 1745, autorul a datat greşit pisania în 1746.
+ Cu vrerea Tatllui şi cu ajutorul Fiului şi cu slvArşirea Duhului Sflnt, miluindu-ne bunul Dumnezeu,
îndemnatu-ne-a de am zidit aceasta sflntl şi Dumnezeiasca biserici din temelie, eu robul lui Dumnezeu,
jupan Martin sin Jupan Plltru Buliga, şi cu juplnessa mea, Necşa, întru lauda şi cinstea marilor voievozi
Mihail şi Gavril şi a tuturor celorlalte Ilir de trupuri ... în zilele prea I luminatului Domn Ion Constandin
Niculae Voevod, ca sa fie noua şi plrintilor noştri de pomenire ln veci. Amin. Sep. 11 di I. 7254 (1746 d.
Chr.).
16
Le mol „coupetzou" veut dire commer~t.
1

ii
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1111ulung, Courtea d' Argeş, Drăgăşani et Orezu et dans Ies autres localites

' I ntour.
Le nom des principaux tanneurs etaient:
I. Petcu Tabacu
2. Bociu
3. Filip
„
4. Avram
„
5. Niculcea „
6. Tudor
7. Ioachim „
8. Stoian
9. Hristache „
Chaque tanneurs employement dans leur tannerie de 8 â 10 ouvriers et meme
plus.
Cette industrie qui avait fait affirmer la bonte de ses produits dont la semelle
Piteşti avait acquis dans la pays une grande reputation. Cette corporation etait
1 doutable et etait installee dans une rue de la viile qui porte encore leur nom.
A partir de 1867 cette corporation ·a commence â disparaître./ et maintenant ii
11 ' ' iste plus que deux tanneries exercees par des Hongrois natifs de Piteşti; encore
li s-ci sont-elles d'une importance tres inferieure. Avant Ies cordoniers aussi bien de
1'11 şt i que d'ailleurs dans notre pays meconnaissaient Ies cuirs etrangers.
Marchands de poisson sate. Dans ce district de meme que dans ceux de
Muşce l et de Vâlcea, de Romanatzi n'ont point de balta et ils sont approvisionnes par le
pu sson sale des balta de Galatz et de Braîla~
Chez nous le poisson sale est une des nourritures Ies plus favorites du paysan
I ls l'employent aussi pendant le maigre et le gras; mais Ies deux epoques de l'annee
1111 la consommation est tres prononcee c' est pendant le maigre de la Noel qui dure 40
jours et celui de St. Pierre qui dure une semaine ou deux, de meme que Ies mercredis et
I/ ndredis et Ies jours feries qui sont specifies pour le maigre avec poisson comme
III govesteniele 25 marte, Floriile une semaine avant Pâques, Ovedenia au mois de Juin
/ 11 u 6 Aout (schimbarea la faciă să cercetez calindarul).
On voit donc bien quelle grande consommation l'on fait dans notre pays de ce
pol son autant comme nourriture de bon plaisir que comme nourriture imposee par la
1 llgion pour observer que son commerce doit donner des resultats tres satisfaisants
p ur ceux qui s'en occupent.
Comme nous l'avons dit, est le 'grand entrepot de cette marchandise. C'est
d' ici qu'il est debite â Râmnicu Vâlcii, â Courtea d'Argeş, â Campulung, â Drăgăşani
t Slatina quand celle-ci ne s'approvisionne directement de Zimnicea, de Giurgiu ou
I' illeurs . .
li y a actuellement plus de 12 commer~ants de poisson sale a Piteşti dont 3
tl 'cntre eu~ sont marchands en gros.
~
La variete des poissons sales est:
Craps en divisimale ciortocrap, ciortan, ciortanică; Morun; Somn; Ştiucă;
, ssac; Cârjanca (soiu de peşte alb di-i dice şi albişori); Plătică. I
Le consommation annuelle peut-etre evaluee a plus de 4-00 OOO okas de
isson. La valeur moyenne de l'oka est de 0,70. Ip. 24/
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Fila 13 r. a manuscrisului

LES CORPORATIONS
Les Corporations ont joue un grand role dans cette viile et y entretenaient I
monopole industriei dans Ies districts avoisinants. Son etat etait prospere surtout dan
certaines branches. Ainsi Ies pescari ou marchands de poisson frais et sal6
predominaient tous Ies marches des districts d' Argeş, de Muşcel, de Vâlcea et do
Romanatzi meme.
La corporation des blanari et cojocari dont le staroste ou chef etait Răducanu
Gligoriu jouissait d'une reputation etablie. Les particuliers et sourtout Ies monasteres
(car dans l'habillement des moines entrait lafermenea, veston fouree) en faisaient une
consommation qui assurait une vitalite de longue duree. Les hârşia etaient apportees du
nord de la Moldavie et meme de Bessarabie. Malheureusement, depuis la secularisation
des monasteres cette branche d'industrie a baisse petit apetit. Aujourd'hui elle a cessee
faute de consommateurs. II n'y a presque plus de moines. I
Avec l'introduction du costume nemtzesc (entre 1851-"52) ou habillement a la
mode europeenne pour quitter le costume turc, une autre branche de notre industrie qu i

'
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li 1res-developpee a disparu depuis la premier quart de ce siecle. C'etait la
tion des tailJeurs, dont deux d'entre eux jouissaient d'une reputation etablie,
I 111
Târtacu et Nitza Vargatu. L'habillement alors etant ă la mode turque et Ies
III urs etrangers n'auraient ose se hasar.der dans un pareil genre de specialite. C'est
1••11tquoi ces tailleurs roumains vacquaient-ils paisiblement a leur proffesion n'ayant
I llll
COOCUITence autant omme marcbandise provenant _Qe l'exterieur que COmme
1 IY I rs etrangers penetrant dans leur- sein.:
Pour Ies işlicari et les abagii c'etait la meme cause qui Ies maintenaient dans
I tl tat florissant. Ce genre de coiffurl;i ·1- seton la mode turque ou persanne etait
1 y 1lllee dans le pays et l'etranger n'al1rait ose entreprendre une jndustrie qu ţ ne
11 11v 1it se consommer que dans notre pays. Aussi Ies işlisarii jouajent-ils un role
I III' irtant dans cette localite. Les principaux etaient: •Marcu Abagiu, Petcu Daciu,
I 11111, Nicula, Necju, dont le staroste etaient Petcu Daciu et ensuite Marcu Abagiu.
.
Les cavafs et Ies cordonniers qui a eux deux formaient une cm:poration seule
1111 mmaient pour leur industrie Ies materiaux locaux; on ne connaissait alors la
11111 ·handaise provenant de l'etranger. '
La corporation des ca~ioulari dont le principal chef etait„ ..„„(spaţiu liber) I
ll j III

COMMERCE
Totit le commerce des cereales se trouve actuellement entre les mains des Juifs
la depuis 1-0 ans ă peu pres surtout la construction de la voie ferree. A v~nt Ies
qui par perfection etaient rep<ltes pour ce commerce se sont retires d'ici et Ies
I ux ou trois Roumains qui s'occupaient de cette speculation ontdisparu·. De sorte que
1 li principale artere economique est soumise aux captices •et aux avarices des Juifs.
11 i guettent-ils comme Ies araignees dans leur toile Ies malheureux fen:I)iers ou
111 oprietaires qui forcement doivent tomber dans leurs filet. La mesure de la vente des
1 16 Ies dans notre pays I est kila composee de 20 boisseau. Cette mesure n'a jamais
I adoptee par eux correctement. C'est tant<>t 21 boisseaux tantot 22 bou bien la vente
11 1· okas. I
Kirka biv vei ban ot Curtişoara
Lui Avram neguţătorul ot Piteşti şi cu fecioriii lui câţi Dzeu'i va da. Ca să-i fie
lu satul Seaca dupe Calmaţiuiu ot sud Olt preste tot hotarul, însă moşiia t"ăr de nume şi
lrtr de partea unui om anume (loc alb).
Pentru că acest sat cumpăratu-I-au Avram neguţătorul de la boiariul domniei
17
111 le Kirka biv vel ban ot Curtişoara
şi de la feciorii .lui Radu! (loc alb) deJept bani
1la ugri 120 care le-a fost şi lor de cumpărătoare şi cu zapis de la mâna lor de vânzare
f cu boiari mărturii.
Doc.umentul lui Duca Vodă 18 , pergament lung 0,68 -lat 0,50".
Notă : În traducere, notele 9-13 au fost introduse în text cu litere aldine.

11

I

•

'

Este vorba de Rudeanu Ghircă (din Curtişoara şi "din Ruda). Vezi: Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor
drogtitori din Ţara Romdneascti şi Moldova.sec. XIV-XVII, Editura Enciclopcd ~că Românii, Bucureşti , 1971 ,
p 237-238.
'Gheorghe Duca, domn al Ţării Româneşti (1673-1678)
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Traducere
„PITEŞTI

POZITIE GEOGRAFICĂ. ISTORIE.
MONUMENTELE. INDUSTRIA
Piteştiul a fost fondat de Negru-Vodă în sec. al XIII-iea, poate 111·
amplasamentul anticului Pirwn. El este situat între 43°,52' latitudine şi 24°,4'/'
longitudine, lângă râul Argeş.
Aeest eF&Ş este eapilala EiistFieRdai ,'\rgeş şi reşeEiinţa prefeerulai. Are 11.7011
leeaiteri.
Prefeekffa şi sahprefeeaw erenEiismenwlai Piteşti, TrihWtalal primei insten1•
a Eiistrietalai işi 8ll reşeEiinţa aiei. I
Oraşul este etajat pe panta colinei care-l mărgineşte şi este aşezat pe douft
niveluri diferite de teren. Primul începe la sud de lunca Argeşului, până către stradn
centrală principal!, iar al doilea se întinde spre vest, până aproape de vârful colinl'I
Primul nivel îngăduie locuitorilor să aibă pivniţe uscate, deoarece terenul este argilo~.
în timp ce în al doilea nivel acestora le este imposibil să aibă beciuri, din cau111
terenurilor aluvionare din care este alcătuit. Cele câteva pivniţe, care există în acc~I
nivel, sunt adevărate cisterne din cauza infiltraţiilor apelor subterane, pentru că terenul.
aluvionar fiind, nu împiedică apele subterane să !âşnească. I
Aşa încât, am putea spune, pe bună dreptate, că zona înaltă a oraşului esh•
aşezată pe un strat de apă. I
Populaţia, dupl recenslmintul de la 1882, este de 161,607 locuitol'i,
repartizaţi astfel:
Oraşe

Arondismente

Numlrul
satelor

Piteşti
Piteşti

Oltu-Topologu
LovL,tea
Curtea de Argeş
Argeş

Cotmeana-

Nr. locuitorilor oraşelor
şi arondismentelor
12.000
20,618
42,754
19,941
4,000
18,700
43,594

Gllişeşti

161,607 I
INDUSTRIA ŞI COMERŢUL
Districtul Argeş este livada României.
Mărul - cel mai delicios soi şi cel mai preferat dintre toate este mărul creţesc;
Părul - două sau trei soiuri; Nucul obişnuit; Alunul de pădure; Piersicul - piersica marc
şi cămoasli, însă dulce, acidulată şi suculentă; Prunul, cu fructe gustoase, călugăreşti,
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11111 • C ireşul .al cărui soi pumit Drăganele de PiteŞti este superior- tuturor prin carnea
unt de două feluri, roşii şi negre; Caisul cu fructe dulci, foarte dulci şi

I Io .

Corcoduşul obişnuit; Caisul cu fructe · amare; Nectarinul; Gutuiul; Viţa de
I ' r şui amar; Zmeura; Fraga; Mura; Pruna verde parfumată; CoacăzuJ; Agrişul. I

'1111ll ;

Din mere, pere, prune, caise,

li n nefericire, totul este într-o
, lu trie incipientă.
I 11

Mărul şi

para,

tăiate

felii

şi

vişine şi

gutui se obţin profituri destul de mari,
numai cu gre.u o putem numi o

fază primitivă şi

uscate, servesc drept

hrană ţăranului

în zilele de

Caisele, vişinele şi prunele, fierte şi uscate, servesc şi ele la aliment;ţie. Însă
rea lor cu atât de puţină minuţiozitate le pune în imposibilitatea de a putea face
1 1111 · urenţă serioasă produseior din străinătate.
Oin prune, gutui şi caise se face o pastă ce este foarte folosită în patiserie.
1 t
fructe, astf~l transformate în pastă, servesc, de asemenea, la alimentaţia
111 nilor. I
•
Însă, până acum, cel mai bun profit care s-a obţinut din prune este băutura
I llcă ce se extrage din ele şi care în localitate, ca şi în districtele;învecinate, este
I 11 ur favorită în~inte de m se, atât pentru bogat cât şi pentru sărac. Această băutură,
I I
unge la maxim 16 grade pe scara alcoolmetrică Wagner, are un rol foarte
111p u·tant, judecând prin prisma numărului de distilerii; ele depăşesc cifra de 160 în
hth ul district: De această industrie, care produce un câştig de aproape 400.000 franci
I, se ocupă românii. '1
·•
To~te fructele menţionate servesc, de asemenea, la prbducerea dulceţurilor,
li h1 trie foarte productivă prin consumul pe scară largă de care se bucură la noi în ţară
I 1 re înloc\)ieştc: siropurile din alte ţări.
;
Strugurele are un rol foarte important şi iată că de-acum, nu departe de Piteşti,
Măgura, botezată de curând Via Florica, proprietatea I domnului Ion Brătianu,
dintele guvernului actual, a căpătat o reputaţie europeană . Aproape toate dealurile
urui Piteştiµ1u· sunt. ocupateJde vii. şi livezi. 1.
1

I

11

l

La Piteşti sunt:
, 6 tăbăcării ale;: unor tăbăcari roqtâni şi care folosesc în procesul de fabricaţie
şi de capră/ din care eXtrag piei" mari de talpă, de
11111r chin, piele · e Rusia şi din 'cea mchisă la culoare, care produc .un câştig mai mare
tl ~ O . OOO [franci).
3 fabrici de - lumânări. şi .de săpunuri obişnuit preparate cu grăsimi de vacă şi
miel, care produc un venit de aproape I 00.000 muici.
1 fabrică de pânieturi, aparţinând d-lui Nicolae Coculescu 19, care furnizează
1111 abundenţă pentru localitate multe' pânze gri, brune, negre·, maro ce se vând ieftin.
· s tă fabrică .a fost decorată cu Medalia de Atjr la expoziţia
CoJlcordia
Română
L
,
(11 ·um un an).
.

I' le de bou, de pivo!, de miel

1•

..

Nicolae Coculcscu, figură marcantă a vie!ii politice piteştene în sec. XlX: în 1848 era preşedintele clubului
I vulutionar din Piteşti, la 12 septembrie 1848 a devenit judecător al Tribunalului Argeş, iar la 8 februarie
I H 9 a flicut parte din „deputlltia" Piteştiului care l-a întâmpinat pe Alexandn1-loan Cuza la sosirea în
llu ureşti (P. Popa, P. Dicu, S. Voinescu). op. cil„ p. 132, 135, 136, 140.
1
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O falnieA Ele pAIAFii de paie

e„işeu:He

peelFY

ţAFani,

feEHte ieftine,

seRfeeţienale din paie de la faM, aparţieifld d IYi I. l>t CeeYlese1:1. Pălăriile de paie suni
fhcute de ţăranii de la LlBlca Mârghiei2° (pl. Cottneana). I

Manufacturi de clciuli pentru popor.
Manufacturi de încllţlminte obişnuita.
O fabrici de apă gazoasă.
Dau! fabrici de pături.
Doua abatoare.
O fabrică de pălării de fetru.
4 cofetarii şi patiserii.
Doua tipografii.
21
Patru jurnale: Argeşul roşu 21 , Vocea Argeşului 22 conservator, Cultura ~I
4
Ţăranuli._ cel roşu.
Piteşti este un loc în care se comercializeaz.ă cerealele, ca şi lemnul pentru
construcţii.

Acest oraş este lipsit de orice vitalitate, este monoton şi trist, în ciuda poziţiei
sale favori:zatl de colina unde se află.
Oraşul este aşezat pe un strat cu multi apă, aşa cum se poate observa în stradn
principali, la o adâncime de un metru de la suprafaţa solului, acolo curgând apă ce udll
în subteran oraşul; aproape la fiecare casii, sub I trotuare, se observă mici cisterne cr
conţin aceasta apa. M-a surprins foarte mult să vid în fiecare dimineaţ! străzile oraşului
stropite şi m-am întrebat de unde acest lux; fiindcă oraşul, în afară de câteva grupe dr
pompieri, nu posedl nici un serviciu de stropire municipal. Era vorba, pur şi simplu, dr
izvorârea apei subterane. Aceste ape (în compozitia clrora intri silruri dizolvah',
cum ar fi sulfura de fier, magneziu şi arsenicul) traverseaz.A probabil şi zăcăminte dr
mercur, .căci aceasta se observă şi pe dinţii înnegriţi ai localnicilor (efect produs dr
mercur şi de calcarul care se depune la rldicina dintilor. Asertiunea doctorului T.
Coculescu). Unii dintre ei m-au asigurat că în pivniţele lor găsesc foarte adesea piclltun
de mercur, precum în vechea pivniţll a casei d-lui Beştelei.
. Acest oraş nu are nici o activitate şi este foarte puţin ospitalier; fiecare trăieşte
la el acasă, fhrll să se ocupe prea mult de ceilalţi în ce priveşte viaţa de oraş; alttninteri.
ei au limba îndeajuns de lungă pentru a-şi bârfi vecinii. I
Vara, joia şi duminica, muzica militară înveseleşte Grădina Publică ce sr
găseşte în centrul oraşului şi atunci oraşul se revarsă aici, acestea fiind singurele oca1.it
când sexul frumos al localităţii poate fi văzut. Este adevărat cil atunci nu veţi putea sll
La 1888, Lunca, numitA şi Moşnenii din Deal, era un sat cu 60 de familii ce flcea parte din comuna rurali
MArghia, Plasa Cotmcana, jucleJul Argeş (George Ioan Lahovari, DlcţiCJNJI' geogrqflc al.Judeiului Argr1
Stabilimentul Grafic Socecu & Tcclu, Bucureşti, 1888. p. 103). Astazi, satele Mllrghia de Sus şi Mllrghia di·
Jos fac parte din com. Lunca Corbului, jude1ul Argeş.
21
Probabil este vorba de •.Argeşul" apllrut la Piteşti în 1883 Olie Berangl, Dicţionarul presei argeşen•.
Editura Tritonic, Bucwcşti, 2003, p. 16).
21
in lucrarea lui Ilic Baranga, p. 163, este menJionat ziarul „Vocea Argeşului" (dec.1881- noiembrie 1882)
tipArit în Piteşti, în Tipografia lui Gh. Popescu.
n „Cultwa" a aplrut la Piteşti (8 decembrie 1878-scptembrie 1882) în Tipografia lui Gh. Popescu, giranl
responsabil fiind N. loncscu Olie Baninga, op. cil., p. 35).
1
• Probabil este vorba de "Ţcnoul" (14 oct. 181U-1884), rcdactor-respomabil Constantin Dobn:scu-Argc~.
tipArit la Piteşti la Noua Tipografic NitA Radulcscu (Ilie BarangA, op. cil, p. 150).
211
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IMA MONOGRAFIE A PITEŞTIULUI
1 mercaţi

faptul că ramura brună a ales Piteştiul ca loc predilect. Tipul localităţii
1~egnant doJiocefal, cu variabilele locale brun închis şi castaniu. I
"
VIAŢA
'
,
.
Jocul de Baccara. Cât este anul de lung, se manifestă în rândul
h h· life"-ului local o adevărată febră a jocului de cărţi, atât femeile cât şi bărbaţii
111 nindu-se unii pe alţii jucând baccara. Nefericită distra~ţie care pe de o p'arte
I te un timp preţios, ce ar putea fi consumat tntr-o îndeletnicire utilă societăfii, şi pe
lt parte împinge la spoliere ~eglementată. Trebuie să rechnoaştem însă că acest
11 nu este răspândit decât în rândul boierilor locali; negustorii îşi văd de comerţul lor
I interiorul lor. Nu exis~ club, nu există loc de întâlnire unde instruirea (cu sensu l
t htvliţământ - n. n.) sau cultura să se dezvolte. Să fie cu băgare de seamă localnicul
111 I ales străinul care, vizitând oraşul, ar p~ii.
'.
Există gustul r~staurantelor, ceea ce dem,onstrează că a mânca acasă este pe
lt1 li doi.
,
.
,I
•.
Femeile trăiesc~precum într-un s11rai - prea mult lux pentru o local!tate atât de
111 nă. I
-„

..

BISEJUCILFf

I

J

'

-

în tară noastră, mai mult decât în oricare altă pârte, biseh cile,Î cu crucile 'şrcu

tre le tombale, sunt singurele monumente care pot adăuga câteva pagini în istorfa
a sosit timpul s!i ne ocupăm foarte serios de acest stµdiu, cu atât mai
1111tll cu cât aproape c!i ne lipsesc datele arheologice. Aceast!i ramură'ştiinţÎfică nu este
11 1 măcar în cur~ de formare, iar dacă două sau trei persoane se ocuI?-ă de aceasta, nu
l oici datorită sprijinului publicului, nici datorită st!ipânirii, ci graţie iniţiativei lor
p1 vate. Totuşi, este timpul să ne avem mai mult respect pentru ·această Ştiinţă care
I / roapă istoria I din ruinele trecutului. Ea ne-ar folosi · 1a stabilirea silitelor noastre
l•torice care, până în prezent, se găsesc în stare nomadă, dacă mă pot eţeprima astfel.
1'1n ăpături, istoria Babilonului, a Ninivei în Asia, a Troiei, a Miceneului, a Tirintului
11 recia a fost refonnulată şi a câştigat acea autoritate autentificată prin aducerea la
I tn1ină a obiectelor descoperite.
Iată de ce, în afară de cele câteva documente pe care le posedăm, am inserat în
tă scurtă schiţă a Piteştiului inscripţiile lapidare din biserici şi aşa cum la Curtea
ii Argeş noi am dezgropat o piatră tombală a unei prinţese (Prinţesa Stana urtând
1111mele monahal de Sofrooia, fiica lui Neagoe şi soţia lui Ştefan Vodă 2 ), căreia
I I ricii. noştri îi recunoscusefă existent.a, I da îi ignoraseră nume!.~ (M. Kogălniceanu
etopiseţele -Valabiei şi Moldovil, p. 487), în acelaşi fel \ilir acestea ne vor putea
Ula În descrierea. istorică a acestui Or,aş.l I . •
. r
•
' ,
Să începem, deci, cu biserica a cărei dată de construcţie ne indicii vechimea sa.
I, ~e B~seric~ Buliga J],USă sub hramu\ Sfinţii Voievozi
(Arhang!Jelii Mihail şi Gavriil).
1
1
castă bjşeric~ eşte situată în vestul oraşu~u·! sub p~ţa lanţultli de coJine, iângă care
găsesc Piteştii. Confi~ţia ·sa ext~rioai:_ă J este 'o e paralelogram c~ ătis1da în
micerc. Pridvorul este din cărămidă, iar tavanul boltit ~l acestuia se sprijn:;ă pe şase
I lpi din căr!imid!i. Toate chenarele de frescă reprezintă wejuri cu motive geometrice
1

1111 1 tră. lată că

f

~.

11

Stana, fiica lui Neagoe Basarab şi a doamnei Despina Miliţa, căsătorită cu Şteftniţă cel Tânăr, domnul

M ldovei (1517-1527).
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roşii,

brune şi negre. I
Toate frescele prezintă scene biblice şi de persecuţii ale martirilm
Ancadramentul intrării este din piatră pictată în verde, decorat cu un vrej de flori )I
frunze intercalate (în entrelac].Deasupra se'găseşte piatra comemorativă [pisania n. 11 I
a acestei biserici: + Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Duh11l111
Sfânt, miluindu-ne bunul Dumnezeu, · îndemnatli~ne-a de am zidit această sBntA ~1
Dumnezeiască biserică din temelie, eu robul lui Dumnezeu, jupan Martin sin Jup1111
Pătru Buliga, şi cu jupănessa mea, Necşa, 26 întru lauda şi cinstea marilor voievo11
Mihail şi Gavril şi a tuturor celorlalte mT de trupuri. .. 27 în zilele prea/ luminatului
Domn Ion Constantin Niculae Voevod, ca să fie nouă şi părffiţilor noştri de pomenire 111
veci. Amin. Sep. 1•di L. 7254 (1746 21 d. Chr.).
arc 11
Biserica are două clopote, dintre care cel mai vechi şi cel mai
înălţime de 0,46 m şi diametrul de 0,55 m. Acesta poartă în vârf o inscripţie latinn
dispusă pe un singur rând, cu caractere majuscule latine: „r:r loannes Georgius Angerr1
me fudit graecii 1746." [Ioan George· Angerer m-a turnat pentru'greci în 1746]. /
Mai jos, pe marginea clopotului, se găseşte următoarea inscripţie în literr
chirilice: Martin cupeţu 7254 „Martin cupeţu (Cuvântul cupeţ înseamnil comerciant l
7254 (1746 d. Chr.)''. La stânga şi la dreapta, pe pereţii clopotului, sunt reprezentaţi rn
doi ar~angheli, Mihail şi Gavriil. I

mare

INDUSTRIILE
TtlbilcarL Până în 1867 Piteştiul avea o corporaţie importantă de tăbllcnri
români ce flceau un comerţ destul de activ activ cu Slatina, R.âmnicu-Vâlce11.
Câmpulung, Curtea de Argeş, Drăgăşani şi Horezu, dar şi cu alte localităţi dimprejur.
Cei mai importanţi tăbllcari erau:
1. Petcu Tabacu
„
2. Bociu
3. Filip
„
4. Avram „
5. Niculcea „
6. Tudpr
„

1.

1oacl1irri „

8. Stoian
„
9. . Hristache „
Fiecare tăbăcar folosea în tăbăcăria sa s.:'t O muncitori sau chiar mai mulţi.
Această industrie şi-a făcut cunoscuta calitatea produselor :sale, dintre earl'
pielea (talpa) de Piteşti şi-a câştigat o reputaţie însemnată în ţarii. Corporaţia ac:easta ern
redutabilă şi era instalată într-O. stradă a oraş_ului, care poartă încă numele lor.
Începând din 1867, aceaştl corporatie a început să dispară, /'iar astăzi nu mai
există decât douli t!băcării ţinute de ung'uri n!scuţi la Piteşti · şi care sunt şi de u
importanţă foarte redusă. Înainte, Ja Piteşti, ca :peste tot în ţara noastra, sforarii nu ştiau
,.

.

. '

Dupli Marin Branişte, autorul a transcris greşit Neacşa, ln loc de Anita care era sotia lui Martin Buliga (M
op. cil„ p. 50). .
17
Loc alb.
a În loc de 1745, autorul a datat greşit pisania în 1746.
26

Branişte,

https://biblioteca-digitala.ro

339
111ulte de pieile tăbăcite din străinătate.

Negustorii de peşte silrat. În acest district, ca şi în cele de Muscel, de Vâlcea
11 Romanaţi, nu există baltă, ele .fiind aprovizionate cu peşte sărat din Balta
I f I 1ţlu lui şi a Brăilei .
La noi, peştele sărat este unul dintre cele mai preferate alimente ale ţăranului ,
1 1 f11 post cât şi în dulce. Dar cele două perioade din an când peştele este cel mai mult
11 111 umat, sunt postul Crăciunului, care durează 40 de zile, şi acela al sfântului Petre,
1 <.!u rează o săptămână sau două, ca şj miercurea şi vinerea, precum şi în zilele de
I 1 ql in post, cu dezlegare la peşte, precum Blagoveştenia 25 martie, Floriile,
111 m ână înaintea Paştelui, Ovedenia, în luna iunie I sau 6 august (Schimbarea la Faţă
1 1 etez calendarul). Se constată uşor, deci, cât de mult este consumat peştele în ţara
1 11 lrll, atât ca hrană de plăcere, cât şi ca aliment impus de religie, astfel încât
11111 rcializarea sa trebuie să dea rezultate foarte satisfăcătoare pentru cei care se ocupă
I I est lucru. Cum am mai spus, aici [la Piteşti] , este un mare antrepozit pentru
• 11 tă marfă. De aici, peştele este dus Iii Râmnicul Vâlcii, la Curtea de Argeş, la
111pulung, la Drăgăşani şi la Slatina, atunci când . aceste localităţi nu sunt
p1ovizionate direct de la Zimnicea, Giurgiu sau din altă parte. Sunt acum mai mult de
I 11 gustori de peşte sărat la Piteşti, trei dintre ei fiind comerci~ţi en gros.
Speciile de peşte sărat sunt:
Crap, de mai multe feluri: ciortocrap, ciortan, ciortănică ; Morun; Somn;
I u ă; Cosac; Cârjanca (soi de peşte alb de-i zice şi albiciori); Plătică. I
Consumul anual poate fi evaluat la mai mult de 400.000 okale de peşte .
V I area medie a okalei este de O, 70. I
CORPORAŢIJLE
Corporaţiile au avut un rol important în acest oraş , întreţinând monopolul
1ulustrial în districtele învecinate, situaţia lor fiind prosperă îndeosebi în anumite
1 1niuri. Astfel, pescarii sau vânzătorii de peşte proaspăt şi sărat predominau în toate
11 tele districtelor Argeş, Muscel, Vâlcea şi chiar Romanaţi„ Corporaţia blănarilor şi
ocarilor - al cărei staroste sau şef este Răducanu Gligoriu - se bucurau de o
1 •putaţie recunoscută, particularii şi mai ales mănăstirile (deoarece din îmbrăcămintea
1 lugărilor făcea parte fermeneaua, un veston căptuşit) făcând o consumaţie care
I ura o activitate susţinută, de lungă durată. Hârşia era adusă din nordul Moldovei şi
1 hi r din Basarabia. Din păcate, după secularizarea mănăstirilor, această ramură a
11tlustriei a decăzut încetul cu încetul. Astăzi, ea a încetat din lipsă de consumatori.
proape că nu mai există călugări . I
O dată cu introducerea costumului nemţesc (între 1851-1852) sau a
mb răcăminţii după moda europeană, care a înlocuit costumul turcesc, o altă ramură a
Industriei noastre care era foarte dezvoltată a dispărut în primul sfert al acestui secol · orporaţia croitorilor (doi dintre ei având o reputaţie deosebită - George Târtacu şi N iţă
Vllrgatu). Îmbrăcămintea fiind atunci după moda turcească, croitorii străini n-ar fi
ndrăznit să se hazardeze într-un asemenea gen de specializare. lată de ce croitorii
1• mâni mai trăgeau chiulul fără grijă de la profesia lor, neavând nici o concurenţă , nici
11 privinţa mărfii provenind din exterior, nici a străini lor care ar fi putut penetra în
111ij locul lor.
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În privinţa işlicarilor şi abagiilor, aceeaşi cauză îi meoţinea în situaţi11 1111
înfloritoare. Acest gen de tunsoare I după moda turcească sau persană era practicatn lt1
ţară, iar străinul n-ar fi îndrăznit să iniţieze o industrie ce nu şi-ar fi găsit piaţn d1
desfacere decât în ţara noastră. De asemenea, işlicarii au jucat un rol important 111
această localitate, cei mai importanţi dintre ei fiind Marcu Abagiu, Petcu Daciu, lanl 11
Necula, Neciu, starostele fiind Petcu Daciu şi apoi Marcu Abagiu. Cavafii şi sfo1n111
care fonnează o singură corporaţie, foloseau în industria lor materiale locale; nu ~·
cunoştea atunci marfa străină.
Corporaţia cllciularilor al cArui şef principal era „. (spaţiu liber) I
COMERŢUL

Întregul comerţ de cereale se găseşte acum în mâna evreilor şi aceasta d•
aproape I O ani, mai ales construcţia căii ferate. Mai demult erau grecii care, 111111
excelenţă, sunt recunoscuţi pentru acest comerţ şi care s-au retras de aici. Şi cei doi ~1111
trei români care se ocupau cu aceste speculaţii au dispărut. Astfel el această ram111ft
principală a economiei este supus! capriciilor şi avariţiilor evreilor. Astfel, ei pânde"
precum păianjenii din pânza lor pe nefericiţii fermieri sau pe proprietarii care neapllr ~1
trebuie să le cadă în plasă. Mlisura de vânzare a cerealelor în ţara noastră este I kiln,
alcătuită din 20 de obroace. Această mlsurA nu a fost niciodată adoptată de ei coruri
este când 21 de obroace, când chiar 22 de obroace. Se mai practică şi vânzareu 1 11
ocaua." I

THE FIRST MONOGRAPH OF PITEŞTI
Abstract
The monograph inedited by Dimitrie Butculescu in 1883 presents somr
aspects from the history of the town. The monograph is preserved in manuscript it thl'
Argeş County Museum.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

PREZIDENŢIALE AMERICANE ÎN PERIOADA 1853-1868.
DE LA FRANKLIN PIERCE LA ANDREW JOHNSON

1"flUNI

„

PETRE POPA•

Confruntarea electorală din finalul anului 1852 aduce la rampă ţrei candidaţi
supremă în Statele Unite ale Americii. Astfel, Partidul Democrat a
1111 11 pe Franklin Pierce, Partidul Liberal (Wbig) îl susţinea pe generalul Winfield
1111, considerat unul dintre eroii Războiului mexican, iar Partidul Libertăţii, Free Soii
11y, aboliţionist, creat în 1840, s-a prezentat cu John P.Hale.
Vic19r:_ia a revenit justiţiarului reprezentând statul New Hampshire, Franklin
'I 1 •• Oatorită_. succesului obţinut, a completat, pentru prima oară cu acest perimetru,
1 hloul american al locurilor de unde provin preşedinţii. New Hampshire, numit şi
111 111 de Granit, este considerat fondator al Federaţiei, făcând parte, de pe poziţia 9,
11111 •ole 13 colonii care au ~eclanşat Războiul de Independenţă faţă de metropola
h1ll 11nică. Va cunoaşte o evoluţie concludentă mai ales după 1788, când este acceptat să
11 1 în Uniune. Are reşedinţa .oficială în oraşul Concord, iar cea mai importantă
1 1re urbană, amintind zona engleză de unde sunt originari mulţi locuitori din statul
1 w I lampshire1 este Manchester.
,
Franklin Pierce a devenit, în urma sufragiului majoritar din 1852, cel de al
prezecelea preşedinte , al S.U.A., mandf!tul său începând, efectiv, în 1853 . Partidul
ttl crat ajungea, ~şadar, din nou la guvernare după patru ani, timp în care Federaţia
Oase sub zodie libera,lă. De altfel, începând cu perioada noului preşedinte,
11 111 craţii americani au luat un su stanţial avans faţă de Partidul Whig, ce se va
I ima cu tot mai puţină vigoare pe scena politică federală, ajungâlld, treptat, la
1 dizolvare.
.
Frank cel Chipeş, cum l-au alintai susţinătorii, se născuse în ziua de 23
111 mbrie 1804, împlinind, atunci când a ajuns pe culmi, în 1853, numai 49 de ani. Era,
1 1 urmare a acestui fapt, cel ·mai tânăr preşedinte al S.U.A., devansându-i pe James ·
11 x Polk şi Miliard Fillmore, care aveau, la preluarea funcţiei, cinci decenii de viaţă.
Problema cardinală a mandatului exercitat de Franklin Pierce, între 18531H 7, a fost evitarea adâncirii crizei politice privind susţinerea sau combaterea sclaviei.
11 ntru prima oară, asemenea contradicţie a cunoscut conflicte militare deschise,
1uzate, în primul rând, de conţinutul restrictiv al legislaţiei în domeniul acordării unor
d1 pturi şi Libertăţi pentru negrii aflaţi, preponderent, pe plantaţiile de bumbac, orez,
tutun, ricÎil sau indigo.

uu 1 funcţia

' llnlversitatea din Piteşti.
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Din punct de \;'edere economic, la mijlocul secolului XIX există o 11 I
departajare a preocupărilor celor două mari structuri teritoriale americane, în sensul
partea de Nord îşi crease un suport benefic pentru evoluţia industrială modernă, iar
de Sud conserva activităţile cu caracter agrar, bazate, în principal, pe efortul li
sclavilor africani. Evoluţia unitară nu se putea însă concepte fără interfer li
programelor productive la nivelul Federaţiei.
Ca urmare, se dovedea oportună operarea cu modalităţi asemănătoar ln
domeniile folosirii şi salariz.ării forţei de muncă, modernitatea presupunând, din t 11
inexistenţa sclaviei. Cu toate acestea, Congresul american, dar şi preşedinţii , 11
perseverat în compromisuri, având dorinţa, precum şi obligaţia, de a păstra un echillh111
între principalele componente economice enunţate, dependente unele de celelalte. Î111t
un asemenea c-orsaj, greu de evitat, a fost implicat şi Franklin Pierce.
Adăugăm aspectul că Partidul Democrat nu a încercat niciodată, pe du11 f
mandatelor prezidenţiale dobândite, începând cu cele ale lui Andrew Jackson, 18
1837, şi până la ~el câştigat în 1853, să emită legiJiri care să incrimineze sclavia. I it
contră, atât democraţii, dar şi liberalii, au g~it soluţii tranzitorii, inclusiv l>entru n
state ataşate Federaţiei, referitoare la menţinerea şi chiar extinderea unui atare sistem.
După cum s-a precizat în paginile precedente, Compromisul de la Missourl
martie 1820) şi Compromisul din august l 8ŞO au creat un suport permiti·; ori restri t ,
în ceea ce privc;:şte olosirea sclaviei în state învecinate şi chiar în interiorul acelor I
entităţi teritori'lle. Asem~nea.. modalităţi s-au 'continuat şi sub patronajul preşedinl h
1
democrat provenit din New Hampshire.
'
~
Ca dovadă, la 30 mai '1 854, Camera Reprezentahţilor din Congresul S.U .A
vo,tat Legea Kansas-Nebraska, având precizări co privire la posibilitatea extind 111
muncii sclavilor Şi.Re 1alte teritorii decât cele autorizate prin reglementările anterio I
Disputa s-a focalizat până la urmă, exclusiv pentru situaţia din NeBraska, aflată 11
controlul administraţiei prezidenţiale, <!ar car~ încă nu era stat creat şi cuprin~,' oti I I,
în Uniune.
,.,
'
·
Soluţia~·a venit din partea senatorului St.ephen Douglas. Acesta a propu.
redimensionare a viitoarelor state Kansas şi Nebraska, în aşa fel încât Paralela 3 I
grade şi 30 de minute, luată ca reper privind' ac e~tarea sc,laviei în teritoriile sud
existente la 1820, să delimiteze asemenea stare de lucruri şi pentru cazul aflat 1j
dezbatere. Ca urmare, s-au co'nstituit cele ~ două entităţi amintite, Nebraska fi 11 1 I
consid,erată ca-flcând parte din spţiţialităţile nordice, iar; Kansas din grupul celeilul
emisfere.
'"
Preşedintele Fr~lin P lerce se va 'racorda la hotărârile legislativului, reuşin I
astfel un nou compfQmis politic, având 1 însă repercusiuni în domeniile social •
economie. Ca urmare,. s-a alimentat discordanţa dintre Nord şi Sud, aboliţioniştii 11
devenit mult mai activi, iar în Europa se constitµie ade_vărate' celule de interese privind
monitorizarea situaţiei din S.U.A.,, care tindea să devină explozivă.
Astfel, după trecerea la aplicarea legii amintite, în 1854 s-a declanşat Războilll
civil din Kansas, prelungit până în 1856. Casa Alb'ă a folosit unităţi lţl.ilitare ale ~rmat
federale, aflate sub controlul ministrului de război, Jefferson Davis, pentru a reinstaur
liniştea în teritoriile intrate sub incidenţa Legii Kansas-Nebraska.
O altă problemă federală majoră, din vremea mandatului prezidenţial exercit I
de Franklin Pierce, a fost decizia realizării unei linii complexe de comunicaţii
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111lnentale, de la Atlantic, până la Pacific. Asemenea lucrare, având amploare ş i
considerabile, era dorită de toate cele 31 de state ce cofupuneau Feeferaţia îh
'· a creat o adevărată con_ urenţă naţîonală tŢ.ansformată în dispută olitică,
<tiv li în raport de puterea economică şi regimul social din zonele pe care le traversa
111 11 a sistem rutier şi feroviar. ,
pecialiştii de la Central Pacific RaiJroad Company, agreat de Uniune pentru a
eastă premieră mondială, au avansat patru posibile rute. Prima pornea de la
, cel mai important oraş al statului Ilinois, urca spre Nord-Vest·Ia Saint Paul,
1 11
oficială a statului Minnesota, apoi, direct spre Vest, ajungea pe ţărmul
11 ·,în aşezarea Salem din Oregon. Următoarea variantă, pornea tot de la Chicago,
u 11 pre Sud-Vest până la Sajnt Louis, centru _urban de primă mărime din statul
I 1 ri, de unde, continuând spre Vest, se oprea în Calif6rnia, la San Francisco. Cel
ul 1re ilea traseu constituia o linie dreaptă între Memphis, mare centru economic al
1lul Nashvile, ş( Lqs Angeles, aşezare Cle maximă itnportanţă 'pentru California.
li
o luţie unea .două celebre porturi, New qr1eans, de petcoasta Atlanticului, din
na, cu San Diego de ~a Pacific, în California· de Şud, la graniţa cu Mexicul.
I
Cele mai multe opţiuni, aprobate în final ~i de preşedintele Franklin Pierce, lel111t unit ruta dintre New Orleans şi San Diego .. Demonstraţia acestei bportunităţi
1111 1 de la faptul că se consolida, J n continuare: graniţa mexicană, eraµ unite două
1 l ze navjlle, folosite~ în egală măsură, pentru p rsoane, mărfuri şi tekică militară,
11l u ndu-se multiple ppsibilităţi privipd legăturile "transoceapicl atât cu Europa, dar
11 lări le din Extremul Qrient. Lucrările ,Primului Drum, Transcontinental se vor
I 11 I / jn 1869. Etape~e l!flllătoare, pe măsura creşterii potenţialufui economic şi
•1 iii dării upităţii Federaţiei; au favorizat aplicarea altor proiecte viabile. ... ''
În. domeniul politicii extern • :Fr.a'.nkiin Pierce a continuat extenil~ influenţei
ne în statele din f31cific. Dacă în iulie 1844, preşedwî~i~ lib~ral ~ohn· Tyler
I 1 n·ese, privil~giat, pe piaţa ,Chinei, la începutul anu ut 1854 · sunt finalizate
11iile dipJomatice cu guvernul ~poniei, favora6iie, şi i.de această dată, S.U.A.
dint~le Franklin Pierce 1-aiîmpu ~mi;it atunci pe ~o~andorul Matthew Perrj să
t prin discuţii CU shog~ul A;be ~a~a iro, COfldipile,unei C01aborărţ bilaterale,
')C'
,C a urma e, la 31 martie , 1854 s-a şemnat, în . localitatea . niponă Kanagawa, ,
I 11l 1Lul COII!erciaJ.. dintre nord-pmericâni şi japonezi, mikado· fiind. Komei Tenno
11 17- 1867). Lua astfel sfărşit definitiv politica izolaţionistă a Japoruei, practicată şi pe
11 1 ul împăr,atului Ninko Tenno (1817-1846). Prin,T,ratatuJr din "1'854 se redefineau
I' 11 lpiile Convenţiilor dintre cele două state, încheiate în perioada 1797-1809, când
I I rutia îşi croia primele .drumuri comerciale externe ca natiune modernă dlstinctă'.1
Preşedintele Franklin Pierce reprezenta deja, în 1854, o Mare Putere a
111 11 ului, de aceea noile rel.aţii cu Japonia, ori C!J alte state de pe Glob, se realizau' d~ pe
111 Iii incomparaqile cu şfârşitul sec?lului XVIII - . începutul secolul i XIX. Ca
h1v dă, Tratatul cuJ ?ponja din 18~4 ~ fost precedat, în 1853, de ofensiva unor vase
1
11111 rciale americanţ, echipa e cu tunuri,'în Qolful Uraga, timp în care flota unperială
III forţa intrarea în oraşul Nagasaki. .ţ\cţiune.a s-a repetat la '13 februarie 1854, 'când
H I ş i comandor, Matthew Rerry, patrulează pe litoral~ njp~n: ~
„1.;'
r' ·
Folosind asemenea metode amic,!'lle,1 1P.reşedintele Uniunii obţine, în favoarea
111 li' natului federal, inaugurarea activităţilor omerciale sistematizate în Japonia
11me concretizat!!
1854,
poiturilof Shlrnoaa 11şi
,._, la 31 martie
1,
(~
q print deschiderea
...
„
0
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Hakodate special pentru vasele americane. Nu după multa. vreme, frontul afacerilor
în Ţara Soarelui RAsare se va extinde considerabil. Ca urmare, importante state
europene au dobândit facilităţi diversificate, luându-se ca reper cele practicate de
S.U.A.
Tot în 1854, guvernul federal a perfectat un Proiect pentru invadarea Cubei,
aflată sub stăpânirea Spaniei. Documentul s-a elaborat de James Buchanan,
ambasadorul Uniunii în Anglia, viitor preşedinte, James Masson, ambasador în Franţa,
Patrick Soul, ambasador în Spania. Acţiunea se va amâna însă până la 1898. in schimb,
William Walter din California a ocupat în 1855-1857 Nicaragua, proclamându-se
preşedinte şi introducând sclavia. Este înlăturat de generalul Tomăs Martinez.
În ceea ce priveşte păstrarea doctrinei politice a democraţilor din care
provenea, preşedintele Franklin Pierce s-a confruntat, după 1854, cu o puternică
reactivare a republicanilor, având un Program schimbat radical faţă de anul 1828,
atunci când avusese loc scindarea Partidului Democrat-Republican. Propunându-şi ca
suport ideologic aboliţionismul, în iulie 1854, pe fundalul adversităţii faţă de Legea
Kansas-Nebraska, Partidul Republican, a fost restructurat din temelii redevenind astfel
principalul opozant al democraţilor. Aceştia din unnă se aflau în fruntea administraţiei
americane, prin alternanţă cu liberalii, din 1829.
La 22· februarie 1856 s-a desfl\şurat în oraşul Pittsburgh, statul Pennnsylvania,
Convenţia Naţională a Partidului Republican, având reprezentări organizatorice în toate
zonele Federaţiei Americane. Practic, începând cu aceasta· dată, sistemul politic al
Uniunii se va polariza, în special, spre Partidul Democrat şi Partidul Republican, care
se diferenţiau însă esenţial în ceea ce priveşte optica asupra selaviei. Deşi în deceniile
următoare, doctrinar, cele două partide importante din S.U.A. se vor afla pe poziţii
apropiate, acestea continui totuşi să existe şi astăzi, uneori succedându-se, din patru în
patru ani, ori după câte două mandate, la guv'ernarea Federaţiei.
Pentru ultimele luni ale exerciţiului său, preşedintele Franklin Pierce a fllcut
fată cu greu acţiunilor alx?liţioniste, mai ales că în partea finali a anului 1856 au avut
loc noi alegeri. Astfel, în Kansas se produce o recrudescenţ! a confruntărilor civile,
dublate de unele încleştări militare, iar în Virginia, sub conducerea liderului sclavilor,
John Brown, sunt iniţiate primele mişeliri de amploare. De asemenea, Congresul devine
un adevărat focar al dezbaterilor cu tentă socială, printre cei remarcaţi în acest context
fiind renumitul senator Charles Sumner.
Pentru alegerile prezidenţiale din 1856, Franklin Pierce a făcut parte din
potenţialii candidaţi ai democraţilor la un nou mandat. Totuşi, în sufragiul din interiorul
acestei formatiuni politice, învingător devine James Buchanan. Ca unnare, Frank cel
Chipeş îşi va încheia activitatea de conducere a Federaţiei în 1857, continuând să fie
unul dintre membrii marcanţi ai Partidului Democrat.
Reîntorcându-se la bara instanţelor de judecat!, în calitate de avocat, Franklin
Pierce colaborează cu noul executiv al Uniunii timp de peste un deceniu. Va deceda
însă la 8 octombrie 1869, având 65 de ani, vârstă egală cu cea la care devenise
preşedinte liberalul Zachary Taylor. Era, dupll fostul şef al Federaţiei, James Knox
Polk, mort la 54 de ani, cel mai tânllr preşedinte plecat definitiv în Lumea Umbrelor.
Lăsa în urmii un adevArat continent statal, consolidat pe timpul exerciţiului
său, 1853-1857, între Atlantic şi Pacific, între Canada şi Mexic, dar şi dincolo de
graniţele existente spre finalul deceniului Şapte al secolului XIX. Cei care l-au succedat
străine
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democraţi

devenită

ori republicani, aveau menirea să tranşeze
cea mai controversată realitate a acestei
I

Cu toate că societatea americană era în ultima vreme destul de frământată, la
din 1856 învingător devine, şi de această dată, Partidul Democrat.
111tlu11tarea a implicat trei candidaţi la preşedinţie, respectiv: James Buchanan din
li 1 democraţilor, reprezentând statul' Pennsylvania, John C. Fremont, militar şi
ploi or, din partea republicanilor, personalitate desemnată de statul vestic
I rnia, precwn şi Miliard Fillmore, avocat, fost şef liberal al naţiunii între I 8501, propus de Native American Party, constituit special de către emigranţii etapei
t I

0•1850.
Succesul a surâs juristului James Buchanan, devenit, pentru perioada 1857I, ce l de al cinsprezecelea preşedinte al Statelor Unite ale Americii. L-au votat 174
mari electori, comparativ cu l.14 care vor opta pentru John C.l Fremont,
h IZătorul campaniilor militare din 1842-1848 în Oregon şi California, iar 8 mari
·1wi au susţinut pe Millard Fillmore, revenit, pentru o clipită, în prim-planul vieţii
11 I e la nivelul Federaţiei.
James Buchanan se născuse în ziua de 23 aprilie 1791, când pe scena politică a
I l1111nii apăreau Partidul Federalist şi Partidul Democrat-Republican. Era catalogat,
m nător şi altor preşedinţi, ca făcând parte din noua generaţie a militanţilor pentru
t rea rolului S.U.A. în lume, cu toate că atunci când a fost ales avea deja 66 de ani.
t t prin studji şi profesia practicată multă vreme, preşedintele ales în 1856, al cărui
11 ur mandat a început, oficial, în 1857, se menţineâ conservator în ceea ce priveşte
IHH.liţia socială ' a lucrătorilor de pe marile proprietăţi . funciare. De ~ceea, va cont~nua
1pl rea Programului Partidul\li Democrat stabilit, iniţial, în 1852,. preze~tat atunci
"
1 libil electoratului ce îl susţinea pe Franklin Pierce.
1
Aşa cum s-a precizat, James Buchnan, numit de arnicii politici Preşedintele
IHwlac, a fost propulsat spre vârful piramidei jie statul Pennsylvania, una dintre primele
11tll!lţi ale Federaţiei, care intrase în Uni\lile încă din 1787, considerat cel de al doilea
t niponent, după Delaware, al acesteia. Oraşul său reprezentativ, Pbiladelphia, a
1.duit reuniuni politice de mare importanţă pentru perioada Războiului de
111 I pendenţă, ori cea suprapusă anilor .elaborllrij Constituţiei şi organizării teritoriale a
1111 I naţiuni americane,.fiind folosit uneori drept Capitală a S.U.A., până aproape de
111 ·eputul secolului XIX.
·
Deşi avea asemenea valoare esenţială pentru demersurile ce au cond~, spre
li I orizonturi, politica teritoriaJă în diferite etape temporale, totuşi, statul Pennsylv1µ1ia
1111 lansase până în 1856 per.sonalitatea primordială a americanilor. În consecinţă, James
lluchanan va contribui în manda ţ s~u din 1857-1861, sub diferite . modalităţi, la
vo luţia zonei amintite, intrată într-o anumită letargie după transferarea reşedinţei
, .U. A. la Washington.
Eformrile prezidenţiale 'S-au concretizat, printre altele, în ,relans~ea rolului
şului Philadelphia, devenit unul dintre cen,trele economice reprezentative ătât în'
Pennsylvania, dar şi pentru statele apropiate. De asemenea, se va consolida aşezarea
urbană Harrisburg, unde erau aduse instittiţiile administraţiei locale, degrţvând' astfel
f' ctorii decizionali din Philadelphia de ceea ce nu presupunea, prioritar, grija faţă de
ndustrie, comerţ, transporturi.
1
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Dorinţa preşedintelui Jaines Buchanan, aceea de a ciea o altă imagine sti}tul ll
Pennsylvania în angrenajul Federaţiei, a fost excepţional susţinută prin depistu1
zăcămintelor de petrol în această zonă, premieră absolută pentru Uniune. Astfe l, 1
august 1859. 'Edwin Drak~ unu1'cfmtre cunoscuţii ofiţeri ai <Ulllatei american ,
descoperit1 în localitatea Titusville din Pennsylvania, indiciile încurajatoare I
existenţei autului negru.
•
•
f
Cu aproximativ un deceniu în urma, la 24 ianuarie 1848, se găs~au prim I
filoane ale aurului strălucitor pe văile Californiei'. Şansa era, aşadar, încă o datl!, 11
1859, de partea americanilor lansaţi, irezistibil, ca Mare Putere a Mapamondului. Aur I
şi petrolul deveneau moneda forte a economiei acestei părţi de lume, considerat , I
începuturile colonizării, inospitalieră. Insistenţele europenilor albi, cu deos b 1
britanici, de a transforma Noul Continent într-6 ţară a beneficiilor, dădea ro d
in ontestabile!
1
'
Pentru a obţine · atare progrese, trudiseră însă şi africanii, transferati 11
Federaţie ca ' sclavi •negri. " După numeroase legii.Jiri adoptate de Congres, situ I
acestora se deteriorase sistematic, iar mişcările lor protestatare au avut, spre mijlo 111
secolului XIX, o curbă ascendentă. Aşa, de exemplu, în anii când James Buclianiu
fost pr~şedinte, âtât atitudinea celor ce lucrau pe plantaţii, dar şi riposta autorităţilor 111
1'
cunoscut exprimări deosebit de incisive.
r
L~ 16 .octombrie 1859, aboliţidnişfi.i extremişti âin statul Virginia, exponenti
intereselor jmediaţe aţe sclavilor, organizează- un atac prelungit asupra Arsenalulu
Harpers F~rry, având ca scop asigurarea de arme - şi muniţie pentru declanşar 11
răscoalei generalizate a negrilor. Liderul amplei mişcări radicaleo devenise John Brow11,
remarcat şr'în alte acţiuni asemănătoare din anii precedenţi. De aceastli dată 1 c.u acord I
preŞ~dinte ui James Buchana~, autorităţile au intervenit în forţă; pe un front foarte la 1
însă confruntările s-au prelungit până' la sffirşitul lunii octombrie I 859 .'
-În ziua de 2 decembrie 1859, John Brown, capturat cu puţin timp în urmă, 1
f<;>st .executat din ordinul oficiaJilor ' Federaţiei. Era un semnal suficient de vizibil
prol:Hemutica scla'.trilor negri deverlise cfeosebît âe acută, complicându-se pe deplin n
anii-următori
,, ' .']'laţiunea dezl3inată pregătea astfel o primă -şi majoră criză a Uniunii.
Semnale puternice se propagau, în toate partidele, statele şi categoriile social ·,
din partea instituţiilor ' foarte importante tle la New York. Astfel, Curtea. Supremă d
Justiţie era · obligată, sub presiuni morale, să motiveze constituţionalitat
Compromisului Missouri din 1820. Printre cei care au perseverat în acest sens s-a atl
şi Dred Scott, .intelectual de,seamă ral statului Missouri, component al unei familii d
sclavi negri. Şub influenţa mentorului_său, dr. John Emer-son, care se integrase mişcăr
aboliţioniste, Dred Scott a părăsit iniţial zona amintită, 'ajungând, succesiv, în lllinoi I
Wisconsjn, considerate state libere pentru locuitorii domiciliaţi în părţile sudice!
Demersul lui Dred Scott s-a dezbătut pe larg de opinia publică, în cercuri!
·
politice şi administrative, tăcând obiectul unui renumit proces ajuns pe rol la cel m I
înalt for al tlrepiăţii. Prohunţafea s-a dat la 6 martie 185Tîn-aefavoarea lui Dred Scott ,
obligat astfef"să revină în Nfissouri, dar rămas un caz tipic al adversităţii faţă de statutul
sclavilor' din Federaţia Americană.
"l
'
J
1
Aspectele prezentate' au fost privite cu îngrijorare de preşedintele Jam
Buchanan! Dorea să nienţiriă echilibrul între forţele politice ale timpului, deoarece-Ca
Albă rămânea responsabilă faţă de păstrarea şi consolidarea· Uniunii, integrată dej
•J
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111 I r mondiale modeme. El se baza, în continuare, pe doctrina Partidului
r t, verificată în alegerile din 1856, dar care, treptat, prezenta fisuri ideologice şi
11 tice, exploatate copios de republicanii ce pierduseră în campania electorală

11111
1

11 I .

Etapa

hotărâtoare

a disputelor, mai ales

după

finalizarea episodului Dred Scott

li I K 7 şi executarea; în 1859, a lui John Brown, a devenit etapa pentru stabilirea

I I 1t lvului federal. Atunci s-au consumat, la începutul anului 1859, argumentele
lve privind viitorul structurii societăţii americane. Erau promovate, demonstrativ,
tr candidaţii pentru Senat, Abraham' Lincoln, republican, şi Stephen Douglas,
11111 Tat, ambii reprezentând statul Illinois. .
PrimtJ.1, Abraham Lincoln, care a pierdut în campania senatorială din februarie
IM , ora un aboliţionist convins, iar cel de al doilea, Stephen Douglas, rărn_ânea un
11 i111lonalist consecvent privind păstrarea sclaviei în statele sudice şi, parţial, în cele
111 1 • Începuturile confruntării lor a precedat exprimarea sufragiului din partea finală
1 1lul 1860, fiind astfel înscris în analele preşedinţiei lui James Buchanan. Deşi nu
1 lltl orator de excepţie, Abraham·Lincoln îşi expunea punctele de vedere logic, exact,
I · 1t11clesul tuturor categoriilor de receptori. Reprezenta noul val politic al influenţei
o I du lui Republican definit, ca forţă opozantă, în februarje 1856.
La rândul său, Stephen Douglas se încadra în categoria vorbitorilor de largă
1 ·li r ţie, după modelul celebrilor parlamentari din Europa. Era un democrat ce ,
1 •1 cta blazonul marilor proprietari funciari, pentru care promovase Legea KansasI 1u ka în 1854. Cu toate acestea, partidul lui se va prezenta dezbinat în alegerile din
I O, ceea ce constituia o grea lovitură inclusiv pentru preşedintele în exerciţiu, James
I 11 luanan.
. ,
Federaţia cunoscuse în timpul mandatului său o anumită consolidare, prin
III rarea zonelor Minnesota, în 1858, şi Oregon, în 1859, totalizând atunci 33 de state.
11111 rul locuitorilor S. U. A. a ajuns, în 1860, la 31 443 321 de persoane, cu peste C!Pt
111 I 1>nne mai mulţi decât în 1850. Minnesota este un spaţiu aflat .·în partea _central111 11di ă a Uniunii, are sediul tradiţional, administrativ în oraşul Saint P,aul, iar ·cel mai
lltlp rtant centru urban, integrat marilor localităţi americane, rămâne Minneapolis.
l ritor la statul Oregon, amintit de mai multe ori în paginile anterioare, face parte din
1 I de pe litoralul vestic, riveran Oceanului Pacific, esţe, condus din reşedinţa Salem,
tlvitatea economică esenţială radiind înş_ă de-la Portland.
În politica externă, preşedintele · James Buchanan a continuat iniţiativele lui
11 nklin Pierce. Un. singur exeqiplu este edificator. În 1858, S.U.A. au ,încheiat cu
I p nia Tratatul multilateral, prin care, practic, toate marile porturi ale acestei ţări erau
tl ·• hise relaţiilor economice pentru oamenii de afaceri din Federaţie . Noul document
p lasează în continuarea celui din 1854, asigurând astfel consistenţă colaborării dintre
I lnl une şi Japonia. După modelul americanilor, tratate identice au semnat, tot atunci,
M 1rea Britanie, Imperiul Ţarist, Olanda şi Franţa. La Kanagawa, Shimoda, Nagasaki şi
I I 1kodate, devenite porto-franco, se stabilesc active comunităţi americane, preocupate
tl comerţul mondial.
." '
~
Cel mai important eveniment al etapei finale din preşedinţia ·Jui Jame.s
llu banan îl constituie alegerile din 6 noiembrie 1860. Întrucât P.reşedintele Burlac
11lplinea, în 1861, şapte decenii de viaţă, urmau as~ avansa alte propuneri pentr~ Casa

https://biblioteca-digitala.ro

PETREP I

348 '

Albă. Astfel, în aprilie 1860 se organizează la Charleston, important oraş din Caroll11 1
de Sud, Convenţia Democr-ată.
Deoarece la acest eveniment partidul era divizat, au fost propuşi să candid 'I
pentru cea mai înaltă demnitate în stat, democraţii Stephen Douglas din partea stat l 11
nordice, respectiv, John C. Breckenridge, pentru zone1e sudice.
în replică, Partidul Republican s-a prezentat la Convenţia .de la Chicago, d 11
1860, ca o formaţiune politică matură, deşi, sub noua siglă activa, practic, numai I
patru ani. A fost nominalizat să candideze la preşedinţie Abraham Lincoln, din part 1
statului Illinois. Platforma-program a republicanilor era succintă şi concretă, av 11d
numai cinci puncte, cel mai important vizând desfiinţarea sclaviei.
~
La alegerile din noietnbrie 1860 au participat şi alte partide mai mici d 11
S.U.A„ care vor prepune însă un singur candidat, în persoana lui John B li,
reprezentant al statului Tennessee. Dintre acestea se detaşau: Partidul Lib.e11al (Whl ,
Partidul Constituţional al Uniunii, Native American Party. De reţinut scăder
vertiginoasă a influenţei liberalilor, ca dovadă, la numai şapte ani. de la încheier
mandatului prezidenţial realizat de Miliard 'fii Im ore ( 1850-1853), se aflau deja I1
periferia vieţii politice a Federaţiei.
Opţiunea populară îl detaşa pe· Abraham Lincoln, având I 866 425 de voturi,
comparativ cu Stephen Douglas, 1 375 OOO de susţinători, John C. Breckenridge, 84'1
OOO de adepţi, John Bell, 589 OOO de partizani. La rândul lori 180 de mari elect
oficiali, din totalul de 303,· s-au pronunţat pentru Abraham Lincoln.
Mandatul lui James Buchanan s-a încheiat, oficial, în ziua de 4 martie 186 1,
când, după tradiţie, i-a-transferat la Capitoliul din Washington, însemnele puterii nou lu i
preşedinte Abraham Lincoln. Fostul şef al executivului îi oferea, totodată, o Uniun
realmente scindată, cauza principală fiind modul în care se aborda problema sclaviei.
Retrăgându-se parţial din viaţa politică, James Buchanan va fi martor I
Războiului de secesiune, apoi al uciderii primului preşedinte republican, Abraham
Lincoln, dar şi al noului succes obţinut <ie democraţi îh 1865, prin alegerea lui Andrew
Johnson în calitate de conducător al naţiunii 'americane. James Buchanan a decedat n
ziua de l iunie 1868, având 77 de ani.
Datorită succesului în alegerile din 6 noiembtie 1860, Abraham Lincoln
devenea, în T86 l, cel de al şaisprezecelea preşedinte pentru Statele Unite ale Americii.
Preluarea înaltei responsabilităţi s-:a făcut prin amintita festivitate oficială de I
Washington, datată 4 martie 1861. De reţinut aspectul că la puţină. vreme dup
câştigarea alegerilor de către Abraham Lincoln, statul Carolina de Sud a dezavuat dej
Uniunea la 20 decembrie 1860. Era urmată, jn ziua de 4 februarie 1 861, de Mississippi 1
Florida, Alabama, Louisiana, Georgia şi Texas, <earer formează împieună, pentru
menţinerea sclaviei, Confederaţia Statelor din Sud, condusă de la 9 februarie 1:861, ca
preşedinte secesionist, de către Davis Jefferson. În lunile aprilie şi mai 1861 s-au
alăturat Confederaţiei statele Virginia, Carolina.de Nord, Arkansas şi Tennessee.
Aceasta era situaţia delicată a Uniunii, greu. de decelat, dar nu imposibil d
condus, atunci când Abraham Lincoln îşi asuma, efectiv, responsabilităţi prezidenţial
din partea Partidului Republican; aflat pentru întâia oară la guvernare. · Succesul era,
deopotrivă, al personalităţii amintite, dar şi al formaţiunii sale politice, originea
acesteia-aflându-se în iniţiativa lui Thomas Jefferson Ciin 1791. Atunci, după cum am
precizat în paginile anterioare, s-a creat Partidul Democrat-Republican, dezbinat însă în
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li prin departajarea; ca structură distinctă, a Partidului Democrat. Datorită adaptării
11ullc cerinţe ale modernităţii, republicanii îşi redefinesc doctrina şi strategia în
dt 111 Convenţiei N aţionale din 22 februarie :1'856, amintită anterior, organizată la
11111 hurgh, re°'umit centru 1' urban din bazinul carbonifer al Munţilor Apalaşi,
I' 1111 ylvania.
Victoria lui AbraHam Lincoln la alegerile prezidenţiale din 1860 aducea, pe
I llJ.1 superioritatea, în premieră, a republicanilor, înscrierea unui nou areal pe lista
1 lnr ce propuneau naţiunii americane liderul 'momentului. Era vorba de tradiţionala.
1111 nordică Illinois, aflată în Uniune din 1818. Reşedinţa administrativă r se găsea la
pd ngfield. Suprafaţa de 146 100 kmp gravita mai ales spre marele centru urban
I hi ·ugo, port la iacul Michigan, având rol important în viaţa politică şi economică a
1l111p11lui . Pe teritoriul statului Illinois, prezentând încă de la mijlocul secolului XIX un
11 h111rcabil potenţiaţ industrial, financiar şi agrar, era interzis sclavajul. <Ca urmare,
111o ramul electoral al noului preşedinte a prevăzut, în principiu, obligaţia
111 111u nităţilor sudice de a ac6rda anumite drepturi sociale tuturor locuitorilor,
1111• upunând 'inclusiv libertatea personală a negrilor.
Abraham Lincoln s-a născut la ' 12 februarie 1809 în localitatea rurală Nolin
I tl•ck, din statul Kentucky, care aderase la Uniune încă din 1792. Apoi , în 1816 familia
va ajunge în statul Indiana, unde, peste doi ani, mama lui Abraham, Nancy, a
I cedat. Ulterior, în februarie 1830, tatăl său, Tom Lincoln îşi stabileşte domiciliul în
prop ierea orăşelului Decatur din statul Illinois. Aici, tânărul Abraham Lincoln
mdi dează, în 1832, iliră succes, pentru un loc de deputat în Adunarea Legislativă a
r111u lui Illinois, din partea Partidului Liberal (Whig).
Noile alegeri, care au avllt loc în 1834, îi sunt însă favorabile, dev.enind astfel
1111ul di ntre susţinătorii liberalilor în forul local din Springfield. Este reales deputat, în
11ntinuare, îrlcă de patru ori. Se · va opune, începând din 1837, dezavuări i
1h liţionismului . În 1846-1849 a fost, pentru o legislatură, din partea 1statului Illinois,
111 t•mbru al Camerei Reprezentanţelor Federaţiei Americane. Aderă, .în I 856, la doctrina
l1111 tidului Republican. De aceea, la 16 iunie !858 acceptă să candideze pentru un loc
d senator al 'statului Illinois în Congresul Uniunii de la Washington, fiind însă învins
rl Stephen Douglas, susţinut de Partidul Democrat.
Anul 1860 îl aduce, totuşi, aşa cum am văzut, în fruntea executivului, ca
preşedinte al S.U.A. Unul dintre colaboratorii săi de marcă a fost Hannibal Hamlin,
11lcs, în 1860, vicepreşedinte: Instalarea lui Abraham Lincoln la Casa Albă s-a flicut
T11 s ă pe fundalul unor profunde contradicţii între statele Federaţiei ; -nodul gordian..fiind
·lavia existentă, preponderent, în zonele din Sud. După cum a declarat la începutul
primului său mandat, avea certitudinea solidarităţii poporului american, iar ca urmare,
·onchidea: „N-aş vrea să fiu nici sclav, dat nici stăpân. Aceasta este părerea mea despre
de mocraţie" .
·
Discursul de la „inaugurarea preşedintelui" cum denumesc americanii
Instalarea câştigătorului alegerilor la Casa Albă, definea clar, pentru început, intenţiile
pacifiste ale lui Abraham LincolÎl. Forţat de împrejurări, el va învăţa însă şi <1rta
razboiului, întrucât secesioniştii nu doreau să renunţe la menţinerea sclaviei. Astfel, la
12 aprilie 1861 sudiştii americani au declanşat Războiul civil, trupele Confederaţiei
mintite mai sus atacând Fort Sumter, bază militară a guvernului de la Washington,
utlat lângă oraşul Charleston care aparţinea atunci Carolinei de Sud. Acţiunea avea loc
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lună şi câteva zile de la preluarea prerogativelor Uniunii de c!\11
Abraham Lincoln.
.
,
Confruntările militare, devenite in~vitabile, aveau ca scop, din par1
executivului republican, menţinerea · unităţii naţionale. dar şi abolirea sclaviei. li
schimb, Confederaţia Statelor din Sud urmărea dislocarea guvernului format în urnii
alegerilor din 6 noiembrie 1860, readucerea la putere a democraţilor, menţinerea I
extensia sclaviei în noile state intrate în Uniupe după Compromisul Missouri din 1820,
ori în urma Legii Kansas-Nebraska adoptată în 1854.
Luptele fratricide s-au purtat terestru şi naval, angajând sute de mii d
combatanţi albi, dar şi negri, iar atitudinea europenilor ori asiaticilor a fost, în ge(]erul,
de abţinere faţă de taberele intrate în dispută, cu excepţia Angliei, Franţei, Germaniei I
Spaniei. Capitala secesioniştilor s-a stabilit Ia Richmond, în statul Virginia, de unde
coordonau, administrativ şi militar, cele 11 state desprinse din Uniune, cu o popula\
de aproximativ nouă milioane de persoane, circa 3 800 OOO fiind sclavi. În Nord
aflau, aşadar, statele majoritare, locuite de peste 22 de milioane de cetăţeni.
Statisticile timpului ilustrează că la preluarea puterii supreme, Abrah 111
Lincoln avea de gestionat interesele a 31 443 321 de pc;rsoane, 71% aflându-se t11
spaţiile nordice. Alţi itemi arată că 85% din manufacturi, 65% din fermele agricol ,
81 % din fondurile bancare, 72% din căile de transport, 91 % din sursele de afaceri .
găseau, de asemenea, în statele din Nord.
Pentru a adopta anumite decizii urge_nte, dar oportune guvernului oficiul
american, Abraham Lincoln a convocat, la 4 iulie 1861, o sesiune extraordinară a celu i
de al 37-lea Congres al S.U.A., folosindu-se astfel semnificaţia Zilei Naţionale n
scopul consolidării ideii unităţii Federaţiei. Lucrările foruluj legislativ se vor relu 1,
printr-o şedinţă obişnuită, lâ 22 iulie 1861.
În strategia sa politico-militară, Abraham Lincoln a urmărit, pe timpul
Războiului civil, câteva obiective- primordiale. Dintre acestea se deţaşa păstrar '
controlului în statele de graniţă, dintre Nord şi, S,ijd, respectiv, Delaware, Maryland,
Kentucky şi Missouri, ceea ce a constituit un importaţlt succes al cabinetului s!\u ,
Totodată, a fost reorganizată armata naţională, s-au deschis mai multe fabrici d
armament, altele, inclusiv particulare, se reprofilau pe producţia de război, iar flota r 1
mai bina dotată.
Pentru început, comanda annatei Uniunii s-a încredinţat, de către Abrahan1
Lincoln, generalului Winfield Scott, remarcat, după cum s-a precizat, în Războiul
mexican• din 1846-1848, .apoi generalului George B. MeClellan. Un rol deosebit 1
revenit însă generalilor Ulysses S.Grant şi William Sherman, implicaţi direct În luptei
contra secesioniştilor. Confederaţia sudistă s-a bazat, în special, pe capacitat
apreciatului general Robert E.Lee. Acesta, după terminarea războiului, va comerciali 1
vastul său domeniu funciar, în favoarea proprietăţii obşteşti, pentru un dolar.
La 9 martie 1862, cele două tabere s-au confruntat în bătălia navală de 111
Hampton Roads, statul Virginia, când, în premieră mondială, sunt folosite în lupt
vasele cuirasate. Victoria a aparţinut marinarilor din Nord, ambarcaţiunea lor, numit
Monitor, surclasând pe cea sudistă, Virginia. Mesajul adresat de Abraham Lincoln
învingătorilor a determinat optimizarea şi a altor structuri militare.
Un moment bine exploatat de preşedinte a fost insuccesul armatei. di11
Washington suportat în încleştarea de la Bull Rum, 21 iulie 1862, din apropieren
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11 lei. Ca urmare, la 23 iulie 1862, a s9licitat Congresujui şi a obţinut acordul
I I tivului pentru: chemarea sub arme a 500 OOO de luptători „pe timp de nu ma.i
11 11 I.ie şase luni, dar nu mai mult de trei ani", lansare11 unui împrumut de 250 de
1 lh mc de dolari, creşterea impozitelor, majorarea taxelor vamale la ceai, zahăr şi
I , plicarea unor pedepse foarte aspre celor ce urmăreau dezfutegrarea Republicii
I rtttive Americane şi răsturnarea guvernului Uniunii, confiscarea averii rebelilor şi
11 r rea sclavilor acestora, care, la rândul lor, puteau intra în armata_ Nordului. La 17
I 111brie 1862, eşecul de la Bull Rum a fost răzbunat prin victoria armatei Uniunii de
mietam, unde s-a aplicat planul generaluhii George B. MeClellan.
Efectele unor asemenea demersuri s-au repercutat atât în viaţa civilă, cât şi pe
111 11 mil itar. De exemplu, după Legea bunului familial (Homestead Act), intrată în
1 1r la 20 mai· 1862, pe baza căreia se vor acorda coloniştilor, în uanătorii zece ani,
I 40 de milioane de acri de pământ mai ales în statele vestice, un document de
mă importanţă devine Proclamaţia emancipării.
Datorită- acestei decizii prezidenţiale, datată 22 septembrie 1862, Abraham
I 11 oln a rămas pentru totdeauna în istoria modernă universală, întrucât a hotă~ât
llh rurea negrilor din sclavie începând cu 1 ianuarie 1863. Ca urmare, peste 200 OOO
I 1111 aceştia vor intra în armata Uniunii. .
~
Iniţiativa · strategică a republica.nilor s-a transferat apoi, din incinta
t 11 l fiului, pe câmpurile de luptă, începând cu anul 1863 acţiunile fiind favorabile
1 I l lităţilor constituţionale. Aşa se explică, de exemplu, succesele obţinute de armata
lh I sub controlul direct al preşedintelui Abraham Lincoln la Gettysburg, l-3 iulie
I 1 , unde oştirea secesionistă, condusă de generalul Robert E. Lee, a capotat
I 11 ntabil. În ziua următoare, 4 iulie 1863, Sărbătoarea Naţională a S.U.A se celebra
111 11 ocuparea fortului Vicksburg, deţinut de sudişti mai bine de şase luni. S-au
1 11 11rcat în continuare, prin tactica folosită, colaboratorii lui Abraham Lincoln,
11 rafii Uliysses S.Grant şi William Sherman.
Ulterior se vor obţine, succesiv,_victoriile Uniunii de la Chattanooga, 23-25
mbrie 1863, şi Nashville, 15 decembrie 1864, ambele aflate în statul Tennesşee,
1 aderase ta Confederaţie în mai 1861. Apoi, la 2 1 decembrie 1864, ca urmare a
1 1111paniei militare numită „de la Atlanta la mare", trupele credincioase preşedintelui
hr ham Lincoln ocupă portul Savannah din Georgia, unul dintre statele
I 111damentaliste ale secesioniştilor .
Paralel cu asemenea acţiuni majore, întreprinse pentru menţinerea unităţii
I I raţiei, inclusiv prin folosirea armelor, viaţa politică a cunoscut an.urnite nuanţări.
tfol, în rândurile republicanilor se conturează aripa radicalilor, într.unită în Convenţia
1111 oraşul Cleveland, statul Ohio, la 31 mai 1864. A propus să candideze la funcţia de
11 edinte al S.U.A., în alegerile dn finalul anului 1864, pe gene!'alul John C. Fremont,
1110 1 dintre combatanţii de elită remarcaţi în acţiunile privind extinderea Uniunii din
I pa 1842-1848 .
. Cei mai mulţi republicani, consid~raţi loialişti, susţin, totuşi, pentru un nou
111 ndat, pe Abraham Lincoln. Ca dovadă, Convenţia Naţională. a partidului său,
11 fhşurată oficial m zilele de 7-8 iunie 1864 la B4ltitnore, . statul · Maryland, îl va
11uminaliza să participe la noile alegeri cu o Platformă electorală apropiată ideologic
1 lei din 1860. La 22 septembrie 1864, republicanii radicali au convenit să susţină şi ei
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unei noi legislaturi în defav

democraţilor.

La 8 noiembrie 1864, când electoratul a fost solicitat, constituţiona l ,
exprime sufragiul, competiţia avea în prim-plan, pentru preşedinţie, pe Ab1 '" li
Lincoln, din partea Partidului Republican, şi pe generalul George MeClellan, racol I
Partidul Democrat. Votul popular i-a adus lui Abraham Lincoln 2 203 943 de opt 11
iar 212 mari electori s-au pronunţat pentru continuitatea la Casa Alb
reprezentantului republicanilor provenit din statul Illinois. Abraham Lincoln a d 1 I
vicepreşedinte să fie de această dată Andrew Johnson. Alături .de generalul
111
MeClellan, care a obţinut însă numai 1 796 562 de voturi, urma să lucrez ,
vicepreşedinte, senatorul democrat Pendleton.
Primul mare succes politic al aboliţioniştilor, înregistrat după alegeri i 111
noiembrie 1864, a devenit amendamentul la Articolul 13 al Constituţiei .U
aprobat, după Senat, şi de Camera Reprezentanţi lor, în ziua de 31 ianuarie IK
Rezultatul a fost următorul: 109 voturi pentru, 56 contra, 8 abţineri. Era consolld I
astfel decizia preşedintelui Abraham Lincoln din li septembrie 1862, referitoo1 I
Proclamaţia emancipării .

Prin amendamentul amintit, urma ca Legea fundamentală a Federaţi
oficializeze interzicerea sclaviei pe teritoriul tuturor statelor Uniunii. Practic, Art! 111111
13 va deveni operabil, fn noua formulare, începând cu 18 decembrie 1865: „Pe t 1 t
întinderea Statelor Unite ale Americii sau în orice loc supus jurisdicţiei lor, nu va . I
nici sclavie, nici servitute forţată".
Contextul intern şi internaţional devenise favorabil victoriei arm 11
guvernamentale. Înainte de a ordona asaltul final asupra poziţiilor secesionişt ll111 ,
Abraham Lincoln a iniţiat pertractările din 3 februarie 1865 cu vicepreşedi nl I
Confederaţiei Statelor din Sud, Alexander Stephens. întâlnirea a avut loc la Hamt1111
Roade în Virginia, pe puntea unui vas al Uniunii, dar tratativele au eşuat.
Noul mandat al preşedintelui Abraham Lincoln s-a inaugurat la 4 martie 18 1
Peste o lună, la 3 aprilie 1865, superioritatea efectivelor nordice şi pierd r I
semnificative ale sudiştilor, determină ocuparea oraşului Richmond folosi t, li 1
februarie 1861, ca reşedinţă oficială a guvernului condus de Davis Jefferson.
Finalul Războiului civil din S.U.A. survine la 9 aprilie 1865, când genernlul
Robert E. Lee, comandantul trupelor secesioniste, capitulează necondiţion at 11
localitatea Appomattox din statul Virginiă . Pentru a aduce zonele sudice la un niv I
apropiat de cele nordice, Abraham Lincoln prezentase, în campania electorală d 11
1864, proiectul Legii reconstrucţiei. Dorea să realizeze multiple obiective majore în I
de al doilea mandat prezidenţial.
Opozanţii i-au hărăzit însă un moment fatal. În seara zilei de vineri, 14 april
1865, orele 22, Abraham Lincoln, care participa la un spectacol în Teatrul Ford din
Washington, a fost împuşcat mortal de actorul John Wilkes Booth. Concomitent 011
agresat, în locuinţa sa, William Seward, secretar al Departamentului de Stat. Planul
complotiştilor prevedea lichidarea şi a vicepreşedintelui Andrew Johnson, dar I 1
domiciliul acestuia nu s-a petrecut nimic deosebit.
Decesul preşedintelui Abraham Lincoln a survenit sâmbătă dimineaţa, I.
aprilie 1865, ora
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' I '', în casa unui croitor din apropierea teatrului amintit. A fost depus la Casa
I 1 I n!l la 19 aprilie 1865. Înhumarea va avea loc în ziua de 4 mai 1865 la Cimitirul
I dge din Springfield, statul Jllinois. Trenul mortuar a realizat astfel drumul de
1 1 t re al lui Abraham Lincoln spre oraşul din care plecase în 1861 . Avea atunci 52
o , i r când a fost ucis împlinise 56 de ani, două luni şi trei zile.
Pe timpul cât Onestul Abe a condus destinele naţiunii sale, Federaţia îşi
111 11deşte demnitatea prin victoria militară obţinută împotriva secesioniştilor, este
11 111 t!l sclavia, modificându-se în acest sens Constituţia, a fost iniţiat Planul
1111 trucţiei zonelor sudice, iar numărul statelor care formau Uniunea ajunge la 36,
I 1 nd, în 1861, Kansas, în 1863, West Virginia, iar în 1864, Nevada. Noile entităţi
11t11rl 1le au stabilit centrele administraţiei la Topeka (Kansas), Charleston (West
1 11111), Carson City (Nevada). Cele mai importante oraşe ale acestor state vor deveni
, u timpul, Wichita, Charleston, Las Vegas.
Memoria lui Abraham Lincoln, primul preşedinte american ucis în timpul
lttlrii supremei demnităţi , este perpetuată viguros prin numeroase modalităţi . Aşa ,
mplu, centrul administrativ al statului Nebraska este eponimul Lincoln, iar în
111 Potomac din Washington s-a construit, în stil clasi~, Templul Abraham Lincoln.
I ·otul Henry Bacon va înnobila acest edificiu, printre altele, cu 36 de coloane,
11 r nd numărul statelor aflate în Uniune la moartea preşedintelui. Perimetrul faţadei
. 1·lpale este dominat de statuia ce îl înfăţişează pe Abraham Lincoln, aşezat, înalt şi
11 111, ca în vfaţa de toate zilele, într-un fotoliu identic cu cel folosit pe timpul cât s-a
li t Io Casa Albă.
Asemănător lui George Washington, nenumărate scrieri de pe toate
111 1 lianele fac ample referiri la personalitatea lui Abraham Lincoln, considerat un .
11 Vftrat simbol pentru renaşterea modernităţii Statelor Unite ale Americii.
' În virtutea prevederilor constituţionale, la 15 aprilie 1865 vicepreşedintele
1 111blican Andrew Johnson a ajuns cel de al şaptesprezecelea conducător al Federaţiei
1I ricane, devenind astfel, de iure şi de facto, succesorul direct al lui Abraham
I 11 oln. După depunerea jurământului! noul preşedinte a selectat, din raţiuni politice
1111 ' iate, promulgarea legilor adoptate de Congres, cele mai multei fiind inspirate de
!1111 •ramul electoral al lui Abraham Lincoln din 1864.
Ca dovadă, Andrew Johnson s-a eschivat în 1865 de la semnarea Legii privind
1 ordarea dreptului de vot pentru negri, motivând că asemenea facilitate era de
u mpetenţa guvernelor din statele sudice. Totodată, a blocat hotărârea Congresului
1 I ritoare la distribuirea unor ajutoare băneşti foştilor sclavi ce nu aveau încă de lucru.
I I pute prelungite, între Andrew Johnson şi deputaţi s-au .înregistrat în ceea ce priveşte
luderea posibilităţilor ca lideri secesionişti reprezentativi să ocupe, timp de cinci ani
tl 11pă încheierea Războiului civil, funcţii publice.
Atitudinea noului locatar instalat la Casa Albă în 1865 a devenit total opusă
I i asemenea optici a legislativului, ceea ce s-a finalizat prin decretare.a, de către
11 şedinte, în. 1868, a amnistiei generale. Ca urmare, fostul' conducător al Confederaţiei
.'Iutelor_ din Sud, Davis Jefferson, care încercase în 1865 să părăsească domiciliul
Ir vestit în femeie, obţine, după o scurtă perioadă de acuzare justiţiară, libertatea de
1 11lşcare datorită acystei amnistii. Fără să fie străin de complotul favorizant uciderii lui
braham Lincoln„ preşedintele secesionist şi-a prelungit existenţa personală până în
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1889, supravieţuind aproape un sfert de veac tragediei naţionale de la Teatrul Ford d 11
Washington.
Comparativ cu Abrahm Lincoln, care a asigurat un echilibru judici
1
conducerea Uniunii pe timpul evenimentelor dramatice din perioada 1861 -1H(1
preşedintele Andrew Johnson Vll realiza, predilect, un compromis bine cal ul 1t
favorabil grupării moderate din Partidul Republican, pllisată la interferenţa de int r
cu puternicii fermieri ai Sudului.
În interior, Andrew Johnson a derulat o politică prudentă, dar energică. I
aceea, mulţi americani îl vor eticheta ca fiind Regele Andrew I. Se născuse ln
decembrie 1808, fiind de vârstă apropiată cu Abraham Lincoln. Devine preşedinte ln , I
de ani, egalând, din acest unghi de vedere, pe George Washington. Pentru început, pt 11
1845-1855, a cochetat cu Partidul Liberal (Whig), dar în 1856 se alătură structu1 I
republicane din statul Tennessee, fiind cel de al treilea lider al acestui teritoriu ajun I
Casa Albă, după democraţii Andrew Jackson (1829-1837) şi James Polk (1845-1849)
Aşa cum s-a precizat anterior, Andrew Johnson l-a secondat în alegerile din "
noiembrie 1864 pe Abraham Lincoln, devenind atunci vicepreşedinte. Progra11111 I
electoral al acestui tandem oferea locuitorilor Uniunii perspective tentante. Di nh
acestea se detaşau: continuarea războiului împotriva secesioniştilor din Sud pân I
victoria finală, ceea ce conducea la garantarea unităţii Federaţiei, respectarea t
aplicarea Constituţiei care instituise forma de stat republicană, abolirea legislativ 1
sclaviei pe tot teritoriul dintre Atlantic, Pacific, Mexic şi Canada, acordarea de dreptu l
civile negrilor, primirea unui număr cât mai mare de imigranţi ai popoarelor asuprll ,
distribuirea anumitor ajutoare materiale, pe viaţă, răniţilor şi invalizilor rl\Zboaielor
au favorizat consolidarea naţiunii, aprecierea, iliră deosebire de culoare, a tutur< 1
soldaţilor, reconstrucţia şi modernizarea statelor sudice, accelerarea ritmului penll 11
finalizarea lucrărilor la calea ferată transcontinentală, contracararea tendinţelor uno1
puteri europene de a instaura sisteme monarhice în unele spaţialităţi din America d
Sud şi Centrală, transformarea Partidului Republican în Uniunea Naţională.
Obiectivele enunţate în 1864 reactualizau principiile politicii executivul u
condus de Abrabam Lincoln, adaptându-le noilor cerinţe ale etapei istorice respectiv
Unele dintre acestea s-au realizat, aşa cum s-a scris mai înainte, încă din perioada 8
noiembrie 1864 - 15 aprilie 1865 de preşedintele încă aflat atunci la Casa Albă. Altei
deveneau însă provocări ale mandatului dobândit de Andrew Johnson, într-un momout
considerat crucial în primul rând de către electoratul republican.
Paleta politică naţională s-a densificat în anii imediat următori finalizăr i
Războiului civil, care consfinţea victoria susţinătorilor unităţii Federaţiei şi
partizanilor desfiinţării sclaviei. Ca dovadă; paralel cu disputele dintre republicani ş
democraţi, sau dintre Congres şi Preşedinţie, Andrew Johnson va avea de suport
presiunile unor forţe extremiste. Astfel, în 1865 s-a înfiinţat organizaţia Ku Klu )(
Klan, care se opunea emancipării negrilor, declanşând în acest sens multiple aoţiun
teroriste, asasinate, maltratări, atât în lumea foştilor sclavi, cât şi în rânduril
militanţilor albi.
Din 26 august 1866 s-a manifestat şi în Federaţia Americană extrema stângă,
fiind creată atunci Uniunea Naţională a Muncii. Aceasta s-a aflat, încă de la început,
sub patronajul ideologic al Internaţionalei I, înfiinţată la Londra, în 1864, din iniţiativ
lui Karl Mru;x şi Friedrich Engels. De remarcat aspectul că Abraham Lincoln a primit,
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o preşedinţiei sale, mai multe scrisori de la Karl Marx, ~are îi aprecia, cu
hlre, demersurile privind desfiinţarea sclaviei şi emanciparea negrilor. Ulterior,
1 ,, 11 llU soci<1listă şi Il!UDcitorească din S.U.A. va cunoaşte fluxuri şi refluxuri raportate
I n menologia naţională ori mondială.
.
În anii 186ţ) - 18,67, j'\ndrew Johnson a aprobat ofensîva armatei fed'erale
•III 1rlva triburilor ameridienilor, formate din siouxi, conduşi de Sitting Bull. Aceştia,
, • 111 I uneod dakota, constituiseră o Uniune distinctă a indienilor, aflată pe teritoriul
1111
Fluviul Mississippi, râul Missouri şi Munţii Stâncoşi. După mai multe
1111 1 u ntări, structura administrativă înjghebată de siouxi este desfiinţată, numeroşi
111 cn i sunt ucişi în lupte, iar zona amintiţă s-a integrat statelor adîacente. Se repetau
li I evenimente din 1832-1839, când preşedinţii Andrew Jackso,n .(1829-1837) şi
1 11 n Van Buren (1837-1841) au dispus intervenţia în forţă pentru înfrângerea
ii seminolilor lui Osceola.
Co111.parativ cu primii ani ai mandatului său, Andrew Johnson s-a dovedit, în
111 111 etapă a guvernării , cât mai fidel faţă de prevederile Programului electora din
l, elaborat atqpci împreună cu Abraham L,incoln.
dovadă, la 28 iulie 1868, după
li pute virulente în . Congres, preşed~ele a reuşit să însqrie în Cons~ituţie un
111 ndament la Articolul 14, prin care erau acordate drepturi civile negrilor. Aşadar, în
111 1111 amendării conţinu,tului Articolului 13, obţinută , de Abraham Lincoln fa începutul
u 1lui 1865, nou.a cpmpletare a Constituţiei ~i,n 1783 finaliza, printr-o modalitate
1
1111111 ·ro ă, progresis~, controversa dogn;iatic;ă şi lupte~ sângeroase asupra sclaviei.
'
Pentru a grăbi adoptarea unei ase~enea decfzii foarte importante îh Senat şi în
u11cra Reprezentanţilor, Andrew Johnson, asemănător'~lt r preşedi.riţi care au condus
I 1 loraţia după 1841, s-a opus vehemenţ filibusterismului."practicat de opqzanţii din
111111 leg~lativ. Este vorba de tactica temporizării dezbatţ ii ae fon d a Proiectului a dus
111 fu\a Senatului, prin divagaţii prelungite, urmărindu-se astfel blocarea votului final.
RepublicaniL au dovedit pe cţeplin 1 ,în vara anului IS68, maturitate politică şi
1 111 lfCvenţă privind strategia ,, consolidării teritoriale şi · sociale • a Federaţiei, iar
1 l ptarea a~endamentului la Articolul 14 al Constituţiei ră~âne- un . merit atesta al
pt şedintelui
Andrew Johnson.
~..,
'
- •
1 ,..
'
,,
,..
1n domeniul folosirii relaţiilor externe ca factor al creşterii puterii Uniunii,
11drew JQhnson a realizat unul „d~tre dezideratele predecesorilor săi, ~xtînzând
1 niţele naţionale asupra Peniqsulei Alaska. Teritori!ll, aceasta se află pe coasta nordLlcă a Americii de Nord, fiin~ despărţită de extremitatea asiatică a Imperiului Ţarist,
1 tre stăpânea atunci Alaska, prin Str~toarea Bering.
_
Tratativele pentru CUJOpărarea Peninsulei au fost purtate la Washington, în
11umele preşedintelui Andrew Johnson, de către şeful Departamentului de Stat, William
.' ward. G uvernul suveranului Alexandru
II (1855-1881), primea, la 30 martie 1867,
)
urna de 7 200 OOO de dolari din trezoreria Statelor l.T,ţlite ale Americii, <;are ajungeau
lfel în vecinătatea nord-estică a Rusiei imperiale, lă aproximativ 35 de km, în linie
dreaptă, distanţă navală.
.., · ,
·
Casa Romanoyilor ,stăpânea Alaska, descoperită de navigatorul şi exploratorul
1us Vitus Jonassen Bering, de origine daneză, din 1740. Prin tranzacţia amintită, s-au
pus bazele viitorului stat Alaska, al Federaţiei Amedcane, format atât din Peninsulă, cât
I di ntr-un mare număr de insule apropiate Canadei, ori răspândite prin Marea Bering.
11

1 , ,

c,a
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Primirea în clubul select a acestuia se va face însă peste aproape -un secol, timp în care
infuzia' mode~izării americane se dovedeşte benefică Marii Puteri.
~·
De asemenea, în 1867 Uniunea ajunge la 37 de state, acceptând să respecte
Constituţia, precum şi celelalte legi, ori alte decizii ale preşedintelui Andrew Johnson,
zona Nebraska. Aflat în perimetrul central al Lumii Noi, teritoriul enunţat cuprindea,
spre mijlocul veacului XIX, 200 OOO de kmp, devenind subiectul unor aprige dezbateri
parlamentare cu privire la folosire& ori interzicerea sclaviei, finalizate cu Legea
Kansas-Nebraska din 1854, descrisă 1n paginile anterioare. Reşedinţa oficială a statului
va primi, la propunerea-lui Andrew Johnson, numele de Lincoln, iar cel mai important
centru urban rămâne oraşul Ohama. Pentru economia americană, Nebraska a
reprezentat, de întotdeauna, un important ofertant al produselor specifice preocupărilor
rurale.
Perioada prezidenţială a lui Andrew Johnson a presupus iniţierea aplicării
Progr:amului reconstrucţie'i ' şi modernizării fostelor state secesioniste. Amplele acţiuni
intitulate -Pentru un nou Sud au cuprins, p rintre altele, implementarea industriei,
mecanizarea lucrărilor agricole, redefinirea sistemului educaţional, facilitarea
schimburilor comerciale cu statele din Nord, extinaerea căilor de transport.
Obiectivele merifionate au detenninat preocupări insistente pentru formarea
unor specialişti, capabili să admin~streze fondurile alocate de la bugetul Federaţiei, ori
din surse private. Ca urmare, preşedintele Andrew Johnson a lansat o adevărată
campanie naţiol).ală de promovare a 'persoanelor compatibile, inclusiv din familiile
negrilor eliberaţi, în diverse funcţii publice ale stat~lor sudice.
Expertul. rţsurselo , umane, angajate în redimensionarea acestor zone, a
devenit George Washington Carver, intelectâal de culoare, format, ca om liber, la
Colegii.le din lo~a şi Alabama, arhetip înscris în analele americane ulterioare
Războiului civil (1861-1865).
Guvernarea Regelui Andrew I a cuprins şi alegerile prezidenţiale din 1868.
Conducerea Partidului Republican îl va nominaliza însă, pentru funcţia supremă în
S.U'.A., pe generalul Ulysses S. Grant. 'Acesta va obţine 3 012 833 de voturi populare,
comparativ cu democratul Horatio Seymour, guvernatorul statului New York, cel ce s-a
bucurat de adeziunea a 2 703 249 de cetăfeni. La rândul lor, 214 mari electori l-au
susţinut pe Ulysses S.Grant, iar 80 au fost pentru Horatio Seymour. Peste 500 OOO de
sclavi eliberaţi s-au exprimat în favoarea candidatului republican. ·
Andrew Johnson 'a continuat şi după alegerile prezidenţiale din 1868 să
coordoneze administraţia Federaţiei, în special Programul reconstrucţiei Sudului,
finalizându-şi mandatul, efectiv la începutul anului 1869, când a transferat însemnele
puterii generalului Ulysses S. Qrant. Retras din viaţa politică statală, va rămâne militant
al Partidului Republican până la 31 iulie 1875, când a decedat. Avea 67 de ani. ·
În panoplia preşedinţilor americani, Andrew Johnson este apreciat mai ales
pentru menţinerea şi extinderea Uniunii în urma asasinării lui Abraham Lincoln,
relansarea legislaţiei de factură socială, specifică tranziţiei spre o democraţie reală,
precum şi adoptarea unor măsuri ~conomice favorabile reconstrucţiei statelor din Sud.
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AMERICAN PRESIDENTIAL ACTIONS IN THE PERIOD 1853-1868
FROM FRANKLIN PIERCE TO ANDREW JOHNSON
Abstract
The autbor achieved a historical introspection about the succession of the main
p11ll tical actors on the Confederation's stage, pointing out the most important social on
1111litary fulfillment. The author carried ant this article during the American presidential
I ·clion of 2004. The university professor Petre Popa selected from such an extensive
(11tnp le) study for the present ARGESIS volume the American presidential actions in
1he period 1853-1868, when the government relied an the Programs proposed by F. P.
(I he Democrat Party) J. B. (Democrat Party), A. L. (The Republican Party) and A. J.
( I he Republican Party).
lt is for the first time when such transatlantic suspect is put in evidence în a
.1·ssion of the Argeş County Museum. This the readers have the possibility to get
11 tl ormed especially on the pragmatic sense of the steps of the American presidents
11umbers 14, 15, 16, 17, representative personalities ofthe 19th century who decisively
1 untributed to the consolidation of the nation which dominates more and more
111sistently the world.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS , STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

ARGEŞENII LA EXPOZIŢIA GENERALĂ ROMÂNĂ,
BUCUREŞTI,

1906
AUR1CĂ SMARANDA•

Cu prilejul unei expoziţii organizată de ,,Asociaţia Română pentru Înaintarea
Ştiinţelor", în anul 1903, dr. Constantin Istrati propunea ca în anul 1906
" e deschidă o expoziţie generală română în Bucureşti, în care, de la agricultură şi
I 111\ la artele frumoase, activitatea neamului să se manifesteze în toate direcţiile" 1 •
În anul 1905, în expunerea de motive de la proiectul de.Lege pentru expoziţia
11111 1906, Ion Lahovary spunea, printre altele, următoarele: „„. pentru noi românii
I fiunea ce va trage Naţiunea din spectacolul ce-l vom înfăţişa va fi, sperăm, salutară
li ntru conştiinţa poporului şi pentru educaţiunea politică a tinerilor din noua
neraţiune" . „Văzând de unde am plecat şi unde am ajuns, ei vor aduce un omagiu
111 ritat tuturor acelora care în trecut, ... au lucrat -cu acelaşi dor şi aceeaşi dragoste
I ntru mărirea patriei„. " 2 •
Legea Expoziţiei a apărut la data de 14 mai 1905, organizarea ei fiind
11 c redinţată doctorului Constantin Istrati, cunoscut om de ştiinţă român, chimist şi
111 dic, profesor universitar, academician. Într-un timp foarte scurt, aproape 1O luni,
1 rnpul Filaretului, până atunci pustiu, plin de mlaştini în care se scăldau vitele, lipsit
I drumuri, ~ă canalizare şi apă potabilă, a fost transformat într-un parc în care a fost
111ontată Expoziţia. Deschiderea a avut loc în ziua de 6 iunie 1906 şi a durat până în
1t ta de l noiembrie 19063 . Această expoziţie a fost structurată în 12 secţii astfel: 1)
ricultura; 2) Silvicultura şi vânatul; 3) Horticultura şi viticultura; 4) Zootehnia şi
p scuitul; 5) Mine şi cariere; 6) Industria; 7) Geniul Civil, mijloace de transport şi
1orn unicaţie, Armata; 8) Industria şi Educaţia; 9) Arte frumoase; 10) Higiena, asistenţa
pub lică, economia socială; 11) Cultul; 12) Trecutul istoric.
În afara celor de mai sus a existat şi un pavilion special.
Judeţul Argeş a participat la 11 secţii plus secţia specială, neavând activitate
p ntru Secţia 5-a „Mine şi cariere".
Ca participare generală, judeţul Argeş a fost prezent cu un număr de 139
localităţi (oraşe, comune, sate) şi 685 de expozanţi (persoane fizice şi persoane
luridice: şcoli, autorităţi, armata, biserica etc.) Cele mai animate secţii la care au

fi I llspândirea

' S ietatea Numismaticii Bucureşti.
fa1clclopedia României, IV, Ed. Imprimeria Natională, 1943.

1

' Ibidem.
1

'd lăuza oficială şi Catalog Expoziţia generald română, 1906, Atelierele grafi<:_e Socec, Bucureşti, 1906.
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participat argeşenii au fost: Agricultura, · industria şi Silvicultura cu Viticultura. ""
aceste secţii au p'articipat un număr de 119 localităţi cu un efectiv de 563 expoza 11 ţ l
Ceilalţi , adică 20 de localităţi cu 112 expozanţi au participat la secţiile: Geniul Civ il,
Instrucţia ş i Educaţia, Arte frumoase, Higiena cu asistenţa socială, Cultul religi u ,
Trecutul istoric şi Secţia specială4 • Este demn de reţinut faptul că această prezenţă e. I
destui de bună dacă ţinem seama că au fost judeţe cu o foarte scăzută participar ,
precum judeţul Prahova cu numai nouă localităţi şi 17 expozanţi!
Locuitorii judeţului Argeş au expus produse agricole ca: grâu, fasole, secară ~I
altele; din industria alcoolului: vin'uri, ţuică, alte băuturi ; industria casnică: împletitur
de sfoară, tâmplărie de lemn, articole de piele, curelărie, şelărie etc. Un obiect speciul ,
care a reţinut atenţia Comisiei de Apreciere, a fost un alambic!
La Secţia „Geniul Civil, mijloace de transport şi comunicaţii, Armata" a foNI
expus un „aparat de ridicări topografice", cazarmament şi obiective militare; la S ecţ ln
„ Instrucţia şi Educaţia" au fost expuse: lucrări de mână (cusături) executate de elevei
unor şcoli, precum şi de sătencele argeşene. La Secţia . „Arte Frumoase", famil ln
Brătianu a expus o hartă a României executată <din mărci · poştale; locotenentul Tom'
Purcăreanu, din Piteşti, a expus un tablou .din peniţă; Ion Zamfirescu, din capitalu
judeţului Argeş, a ·expus -portretul lui Gheorghe Grigore' Cantacuzino, iar Ion Soresl:11
din Vâlcele a prezentat o sculptură5 .
Potrivit Regulamentului1 Expoiiţrei, toţi expozanţii au· primit o plachetă şi
brevetul de colaboratori, iar Comisiile de Juriu au acordat premii pentru cele mul
metitorii exponate.
u
,
Din documentele Expoziţiei a reieşit că la această mare manifestare naţional n
au participat circa 40.000 de expozanţi , din care 10.559 au fost distinşi cu premii tn
dipfome de onoare, medalii de aur, de argint, 'bronz precum şi cu .dip!Ome de menţiu ni
ohorabile , ~

Judeţul
adjudecându-şi

Argeş

s-a remarcat

substanţial

în

~faţa

.Comisiilor de Juriu,

urt număr total de 404 premii, din care:·patru medalii de aur cu diplom

de onoare, 19 medalii-de aur cu diplome speciale; 10 medalie de aurFhors.concours, deci
24 medalii de aur; 107 medalii de argint cu diplome speciale, 97 medalii de bronz cu
diplome speciale, 176 diplome onorabile6 . Cel&inai multe premii au fost obţinute d
Secţiile: Agricultura ~u- 113 premii; lndustrfo cu 23 •de premii; Zootehnia cu l 7~premil ;
Horticullura şi V iticultl.lra cu ··I 3 premii etc.
-~
·
Mai jos, ·sinoptica premiilor: c
• •·

"

.c•

• lbidefTJ.
.
s Catalogul lucrărilor expuse la Expf?Ziţiajubiliară din 1906, Bucureşti .
1
' „Monitorul Oficial", 194 şi 200 XII 1906.
·
'
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Secţia

Nr.
e~poz.

Arzricultura
Siivicuitura şi vânaful
I!orticultura şi
vi ticultura
Zootehnia si pescuitul
-·

Industria

Geniul Civil, mijloace
de transport şi
comunicatie, Armata '
Iodustria si Educa'tia
Arte Frumoase
I!igiena, asistenţa
''.)
publi că, economia

294
13
124

133

' 24
108

19
80

6

6

53
18
14

so

sobi ală

Cultul
Trecutul istoric
S oecială

TOTAL

Nr.
premii

12

.

Argint
Dipl.
onor.

Bronz
Dipl:
onor.

Dipl.
onor.

-

4

8

7

4

32

2

113
2
.13

2
42
.

8
.

. 8
--4
3

40
10
7

'

.

I

,,

.
.

.
.
.

-

-

2
2

5

-

(

2

s
-

17
23
4
I
-

.

~

.

404

1

14

-.

I

.

-

-

-

14
li

6

ţ\ur

.

.
.
.

6
li
685

Dipl.
spec.

'1

51

15

Aur
Aur
Dipl.
Hors
Conc. , onor.
I

7

361

-

.

-

I
I

li

7

.

4

19

107

97

176

. l

lată câţiva premianţi :

-

4
, 1
3

2
I

•

• medalii de aur şi diplome de onoare:
Batalionul II Regimentul 4 Argeş pentru miniatura interiorului Batalionului;
11
I. Popovici din Piteşti pentru un aparat de ridicări topografice; Fabrica de Hârtie
l1t1 âmpulung-Muscel, pentru standul judeţean, expune hârtie; Ludovic Daniel din
I' I ti, exP.une un cazan (alambic).
- medalii de .aur şi diplome spe'ciale:
Ilie Ionescu din Hinţeşti, preotul Gh. Popescu din Dobrogostea, pentru
ponate de grâu, ovăz, porumb; Sinescu Ioana din Brătieni, pentru lucrări de mână;
·Ha „Higiena, asistenţă publică şi ec?nomie socială" din Piteşti, Lăptăria
1 perativei „Sf. Spiridon" din Prundu, pentru model de „Dare de seamă" .
- medalţi de argint cu ruplome spe~iale:
.
Şcoala din Alini Argeş expune o colecţie de obiecte vechi-documentare; Rusa
t
ina din Hinţeşti, Eftimia Pr. Maria din Oeşti ; Cucu~ S. Maria din Dobrogostea,
111 fteia Ionescu
din Costeşti, Sinescu Ilinca din Brătieni-Galeşu, Alecu Constanţa din
1
I' I şti, Ilinca Ionescu din Drăganu; toate aceste persoane au expus „lucru de mână" ; S.
I 11 • fotograf dib l>iteşti, pentru materiale fotografice .
- meda ii de bronz şi diplome speciale:
Diaconescu Iulita şi f..th.anesia Săcăre,anu~ Dinu Matrona şi Marica J;ftimia
I' tia, toate din Şuiei, au ~xpus „lucru de mână" ; Şcolile de Fete din: Hârseşti,
I dureţi, Muşeteşti, Costeşti, Alini, pentru „lucru de mână"; ŞcolUe din Păduroiu · şi
llt 1du, de aserp,enea au expus „lucru de mână"; Şcoala de Meserii din Cacaleţi a expus
ilu lirie; Andriţoiu Filofteia din Şuiei a expus lucrări cu motive naţionale .

' I ln documente rezultil că, pentru judeţu! Argeş, a expus şi Fabrica de Hârtie din Câmpulung-Muscel.
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Societatea pentru „Ajutorul săracilor" din ~iteşti , Societatea „Sprijinul" 1111
au fost premiate pentru interesantele „Dări de seamă" expuse.
Oricum, judeţul Argeş a făcut, în faţa naţiunii, cu prilejul Expoziţiei Gen li
Române din 1.906, dovada hărniciei şi priceperii oamenilor locului, a argeşen ii 1
bărbaţi, femei, copii, a bogăţiei pământului, ·a acestui pământ sflint, locuit şi stăpân I
Stroieşti şi Costeşti

moşii şi strămoşii argeşenilor.

Masiva particţpare la o astfel de expoziţie naţională denotă un înalt gr ~ ii
un act de cultură, demonstrând, în acelaşi timp, dorinţa de muncă şi I
produce bunuri utile, dorinţa de frumos şi demnitate şi de a fi prezent într-o frum 1
competiţie în care s-au reunit nu numai românii din judeţele celor trei ţări rom n li
Muntenia, Moldova şi Dobrogea, ci şi românii din celelalte ţări român t I
Transilvania, Basarabia, Bucovina, Banatul, pe care organizatorii au avut grij
I
invite, invitaţie ce a fost onorată de un număr mare de participanţi.
lată un eveniment expoziţional în care s-au regăsit românii de pe tot înth1•11
istoric al ţării, ca avanpremieră la actul Marii Uniri a tuturor românilor de I I
Decembrie 1918.
Mulţi, foarte mulţi, dintre expozanţii din 1906 au îmbrăcat cămaşa mori I
anul 1916 când fa chemarea patriei au !Jlecat să elibereze pe fraţii noştri „de dinco l " t
să întregească România în veci unită. Mulţi, foarte mulţi nu s-au mai întors
Mărturie stau crucile, monumentele şi documentele din arhive.
civilizaţie şi

·„

"

,

'„ )•

·.

THE INHABITANTS OF ARGEŞ COUNTY AT THE ROMANfAN
GENERAL EXHIBITION, BUCHAREST, 1906
Abstract
•

Between June and Noveµiber 1906, a national exhibition which li 1
12 section took place in Bucharest: the agriculture, the forestry and the hunting, li
horticulture and the viticultl\I'e, the zootecfuly and the fishing, mines and quarrie , 1h
industry, the civil corps, means of conveyance and communication, the army, th
industry and the education, the fine arts, the hygiene, the public assistance, the s I 11
economy, the cult, the historic past. The Argeş County participated in all the seclÎOll
except in the „Mines and Quarries" section. The Argeş County participated with 111
localities (towns, communes, villages) and 685 exhibitions (natural persons and 1 I
persons - schools, authorities, the army and the church). The Argeş inhabitants m I
themselves conspicuous in the following sections: agriculture, industry and lh
forestry . The corrµnittees of the jury conferred a total, number of 404 prizes t th
Argeş County, 24 ofthein being gold mţdals.
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ACTIUNILE COMITETIJLUI PENTRU RIDICAREA
, MONUMENTULUI LUI I. C. BRĂTIANU
OCTAVIAN C. DEJAN•
1
I. C. Brătianu s-a născut la Piteşti în anul 1821 2 şi a murit la data de 5 mai
I 1 I l Florica - ŞtefMeşti Argeş, într-o zi cu furtună şi cutremur. La capătul lui a
11 I nsuşi regele Carol I, care a oferit ca amintire celor patru fiice ale defunctului câte
4
11 111cdalion de aur, cu fire din părul acestuia • Cele patru fiice erau: Sabina (18631
, căsătorită cu dr. Constantin Cantacuzino, Maria (1868-1945), căsătorită cu Ion
1111, Tatiana (1870-1946), căsătorită cu I. I. Niculescu Dorobanţu, şi Pia (1872-1962),
I ri tă cu Alexandru Alimănişteanu.
De faţă au mai fost: soţia Caliopia (Pia), născută Pleşoianu (1841-1920), şi cei
11 I I ai săi - Ion (Ionel) (1864-1927), căsătorit: l. Maria Moruzi şi 2. Elisa Ştirbei,
1 1 l ndin Dinu (1866-1950), căsătorit cu Alexandrina, născută Co.stinescu, şi Vintilă
11 7-1930), căsătorit cu · Lia, născută Stolojan, precum şi· fratele său mai mare
I 11111tru C. Brătianu (1812-1892) cu fiul fratelui său, Teodor (1812-1884), Grigore T.
11 11 nu.
Nu ştim clne •a fost iniţiatorul constituirii unui comitet pentru cinstirea
11 riei lui I. C. Brătianu, denumit Comitetul pentru ridicarea monumentului lui I. C.
I nu, nu cunoaştem când s-a constituit şi nici persoanele care au alcătuit acest
1 111 1let. Ştim însă că în acea perioadă tânărul inginer Ion I. C. Brătianu (Ionel) acorda
1• 1 tate domeniului Florica, unde construia o terasă, iar în calitate de.colaborator al
111 Anghel Saligny avea sarcina serviciului fotografic al' podului peste Dunăre (fig. I),
I'' ·um şi a lucrărilor căii ferate Bacău-Piatra Neamţ. Sabina Cantacuzino, în amintirile
I' rnre ni le-a lăsat despre familia I. C. Brătianu, a scris că Ionel mi scăpa nici o ocazie
5
11 1 cunoaşte chiar cele mai mici rămăşiţe interesante ale trecutului .
Până la proba contrară, admitem că cel care a iniţiat şi constituit Comitetul
11 ntru ridicarea monumentului lui I. C. Brătianu este Ionel Brătianu şi. din acest comitet .
11 I ut parte copiii defunctului.
I

1111
1

'

ureşti.

I fan Ştetlnescu şi alţii , Enciclopedia /storiogrqfiei româneşti, Editura Ştiinţifici! şi Enciclopedică,

lh urcşti, 1978, p. 396-397.
1111•//onnaire Encyclopedique pour tous, petit Larousse, 1966 - 27 tirage - Librairc Laroussc, p. 1222.
1
JlOslol Stan, Ion C. Brătianu şi Liberalismul Român, Editura Globus, 1993. p. 464.
1 11111 corespondenţafamiliei Brătianu, voi. V, Bucureşti, 1935, p. 510.
1
bina Cantacuzino, Din viaţa familiei!. C. Brătianu 1821-1921 , voi. I, Bucureşti, p. 173.
1

https://biblioteca-digitala.ro

OCTAVIAN D · I

364

,
Neîndup),ecată
este
care cere ca fiecărui răsărit de s
să-i urmeze un apus, ca florile car
strălucit în toată splendoarea s
ofilească şi ca fiecare firişor de iz 111
şi fiecare picătură de rouă Nlllll
mânate de aceleaşi neînduplecate I I
de a se contopi în noianul nesfârş h 111
'
J T mărilor şi oceanelor.
Valoarea 111111
om însă' se măsoară cu obstacole! p
care le-a învins rangul social la cai
ajuns, iar I. C. Brătianu, fiind o m 11
personalitate istorică a României,
meritat cu prisosinţA omagiul' pe 11
i · J~a ,adus.. comitetul constitu I
datorită
c.ăruia
s-au
reall11
următoarele ·;acţiuni principale: I
, 1 Publicarea în periojida '1902- l9 I
' olecţiei de şase volume, intitul I
Fig. I. Podul peste Dunăre „Anghel Saligny" „Anul
1848
în
Principal I
·, înlungimede3850m, v~derfI,depe
„ Române" 6 ; 2) În 1anii 1907-190K,
malul drept, în anii 1890-1893.
achiziţionarea şi mutarea bisericu\ I
lui Horia ,din Albac; Munţii Apuseni (fig.-.. 2),.. la flprica şi înzestrarea acestei.a 'li
obiecte de cult, printre care un chivot din anul 11633; 3) <Eonstruirea între anji 19
1912 a mausoleului de la Florica (fig. 3) şi mutarea în ·~nul 192 l a osemintelor lui I. '
Brătianu şi ale fetiţei Florica (J 862-1865) în el.
· ,;,. Apreciem . de asemenea ~ că ,şi: următ.oarele acţiuni Jntreprinse de . membrii
familiei I. C. Brătianu într.e. anii 1929-1975, resp_.e..ctiv cilJpă moru:tea lui Ionel iBratiar\11 1
se datorează acestui comitet: înfiinţarea în anii 929-1930 a· Aşezământului cultural
bilHiotecii Ion I. . C. Brătianu în str Lascăr Catargiu - B,ucureşti; ·publicarea de căU'
Sabina Cantacuzino a volumelor, intitulate „Din viaţa familiei I.r, C. Brătian u",
publicarea volumelor „Din corespondenţa familiei Brătianu"; Aducerea Ia f'lorica 1
oserriintelor lui mnu I. C. -Brătianu şi ale lui Gheorghe I. 1. Brătianu, morţi 11
închisoarea de la Sighet.
~
~
. ,„I
În vara anului 1907, Ionel Brătianu„ proaspăt recăsătorit, efectuează o vizită 11
Transilvania. Autorităţile maghiare l-au bănuit, pe nedrept, că a participat la Adunar 11
Generală a ASTREI, în realitate Ion l. G. BrătianQ a mers _să perfecteze achiziţionar
bisericuţei din Albac şi să organizeie demontarea şi transportul acesteia sub-dealurll
cu vii de la Ştet'ăneşti, satul Florica-Argeş, unde se afla conacul Brătienilor (fig. 5).
Este vorba de bisericuţa cu hramul Sf. Pantelimon, constr.uită..în anul 1752 I
izvoarele Arieşului din munţii Abrud, de meşteri din satul Albac, comuna Râul Mare
Munţii Apuseni. ConstrU:cţia7~ este caracteristică bisericilor de lemn maramureşen ,
'' Anastasie Iordache, Pe urmele !~1 Durrli{r:u Brătianu, Editura Sport~'furism: Bucureşti , 1984, p. 330.
7
Revista „Mitropolia Olten"iei", nr. I ·2, 1960; Ilie Diaconescu, Câteva date şi buemnări despre ctitoriile din
1
1
Olăneşti Vâlci i, p. f 4. 76'.
•
• •
• w
•
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1 d 1 zată pe tălpi masive de stejar, de i·t,50 m x 9,70 m x 0,22 m, cu temelie din
111 nul de râu înecaţi în mortar de var, având fomia de corabie: 11 m ·x 7 m,

,, 1 t11ir.a pe fronton triunghiular cu balcon decorat în profile

distanţate şi ' acoperiş

Ht1ldal deschis, absidă pentagonală, pereţi din bârne căptuşiţi interior şi tencuiţi,.
11 1unşi de orificii înguste de 0,45 m x 0,4'5 m şi învelitoare în două ape, aşternută cu
d1 fi zimţată, încheiată în nut şi feder; de care se leagă sub coamă scaunul absidei, în
I 1pe repezi.
Exteriorul 'este împodobit de un brâu în torsadă, cu incizii ovale şi
1 1111 hiu lare, tratat cu uleiuri vegetale împotriva cariilor. Pe faţa uşii bărduită din
1 1 , de 1,75 m x 0,75 -m, de la _intrarea în pronaos, se repetă motivele decorufoi
1 r, completate cu motive simbolice: cercuri duble, reliefate şi şuviţe de frânghie
1111 I tlte, crinul văilor, săgeata daco-tracică, iar pe frontispiciu semnul biruinţei
1

•'ne.

Fig. 2. Bisericuţa din A/bac în anul 19~2, la conacui Brălienilor „Florica".
Vedere din Sud
Pe o scândurică de gorun de 0,60 m x 0,45 m, prinsă în bârnele peretelui
14.lrior, s-au săpat cu unciale reliefate, în anul 1908, versuri din poezia Bisericuţa din
I ac a lui Octavian Goga:
·
De aceea ostenită acum I De multe rele câte au fost I Bătrână te-ai pornit la
1hum I Să-ţi dee fraţii adăpost I Rămâi aici„ fă-ţi un popas I Fii sfetnic bun din viac în
v 1 I Şi spune acasă ce-a rămas I Bisericuţa din Albac /.
Această bisericuţă (fig. 2) este denumită şi biserica lui Nicolae Ursu - HORIA
pentru că în ea, Horia, luptătorul pentru libertatea românilor ardeleni, din anul 1784,
n rugat şi a ascultat aici cuvântările călugărului Sofronie de Ia Cioara, care i-a chemat
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pe români, în anii 1744-1761 , la libertate religioasă 8 . Este fără nici un dubiu fo pt ul 1
răs coala lui Horia, împreună cu Cloşca şi Crişan , a fost pregătită de călugărul Sol1 1111 1t
ck la Cioara (mânăstirea Afteia), iar Ionel Brătianu, probabil că a citit în „Telt:gr 11l 1tl
RomâJl ", apărut la Sibiu în anul l 905, n\Jmerele 6 şi 7, însemnările de pe · q 1,
bi se riceşti din Ardeal, publicate de pr. Oancea, referitoar~ la călugărul Sofronie. I •1 1>
ş tiut faptul că all!ngat de armata geJJeralului austriac Nicolae Adolf Bukow, ct11 1 ,,
di spus în 1761 ca toate m ă n ă stiril e de lemn şi cele de piatră din Transilvani a ~ . 111
d ă râ mate , c ă lugărul Sofronie, în august 1761, a trecut din Ardeal în Ţara · Româm:.1•1 1,1
mai întâi la Râmnic, apoi la Curtea de Argeş, în 1764 la Robaia, de .unde Îll pcno111h1
1765-1771 ajunge ~gumen la mănăstirea Vieroş (Făget-Colibaşi Piteşti)?.
Mausoleul familiei I. C. Brătianu a fost zidit între anii J909-191 2, d111
că rămidă, placată cu piatră albă de Albeşti. Iniţial a fost acoperit cu tablă de a ra111 , . d11 1
în anul 1918 a fost dezve lit d1
trupele de ocupaţie gern1.i111
rămânând doar turla acoperii 1 11
aramă, restul acoperişului fii11 d , 11
olane. Mausoleul are for111 <1 d1
cruce, cu demisol şi parter. l 1·1.
trei abside laterale şi , de la al1a1 1111
forma semicirculară . La su 1i.„ „1
este cavoul familiei I. t
Brătianu, iar la parter este bisc111 ,,
parohială. Intrarea· în pridvo1 .,,
face pe nişte scări di: piatră înul11
frumos lucrate. PridvoJul 1:,11
deschis şi este susţinut de colrn11 11
având la partea superioâ'ră câte 1111
capitel, între coloane fiind an.:ad1
trilobate (fig. 3).
Absidele laterale şi de 111
altar au formă de pentagon şi s111 11
împărţite în trei părţi (fig. ·I)
partea de jos este prevăzu tă 11
câte două geamuri, care d:i11
lumină în ,cavou şi este despă q i1
de partea de mijlo c de un br;î11
masiv, simplu; la partea d111
mijloc absidefo laterale au ci 111,1
ferestre, din care trei oarbe, avâ11d
Fig 3. Mausoleul familiei I. C. Brătianu de la
partea superioară de tril oh,
Florica în anul 2003, vedere din vest.
s usţinute de câte două coloa11r
mici . La fel sânul de la altar are cinci ferestre, din care patru sunt oarbe ~i au ace l eaş i
elemente decorative; partea superioară este de s părţi t ă de un brâu Iucrat frum o~ .
' I'. S . l osi t~ Mo11ografia Eparhiei Rdmnic11/11i şi Argeş11/11i , Râmni cu Vâlc1:a, 1976, p. 974-9 75
., l.î!oria Bisericii Române, voi. li, Bu cureş ti , 1958, p. 224-22 7
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n tor celui de la biserica Trei Ierarhi din Iaşi şi are 32 firide cu aceleaşi elemente
1llve. ia firide sunt pictate personaje din Vechiul Testament şi poeţi antici; sub
nl\ este o cornişă masivă, simplă.

Fig. 4. Mausoleul I. C.

Brătianu

în anul 2003, vedere din Sud

Intrarea în partea de sw a mausoleului, cu utilizarea de biserică, se face pe o
de lemn, care are deoparte şi de alta doi stâlpi de piatră sculptaţi frumos.
Mausoleul nu a fost zugrăvit în interior.
·
În anul 1920 în cavou a fost înhumată soţia lui I. C. Brătianu, Caliopia (Pia),
p l în anul următor, 1921, au fost introdwe osemintele lui I. C. Brătianu (1821-1891)
1le fiicei lui Florica (1862-1865).
Ion I. C. Brătianu a fost omul unei mari vocaţii politice, un geniu politic
ii li rită căruia s-a IDmptuit idealul naţional al unităţii statale.'
' ·
La qata de 19 iulie 1.927 marele Rege Ferdinand I al României a murit la
n ia şi la 24 noien;ibrie acelaşi an, la Florica, a murit şi Ion I. C. Brătianu. Opera sa ·a
f 1 t continuată de Sabina şi Vintilă, până m 1930 când a murit, apoi de celălalt frate
I nu, până la desfiinţarea partidelor istorice. Pentru cinstirea lui Ion I. C. Brătianu au
Io l întemeiate în anii 1929-1930 un Aşe;zământ' şi o bibliotecâ În strada Lascăr
' targiu din Bucureşti, care i-au purtat numele, iar la data de 28.11.1938 în grădiniţa
• 1·ei lui Ion I. C. Brătianu, din. str. Biserica Amzei, i s-a dezvelit şi un monument din
1 nit, operă a sculptorului.croat Ivan Mestrovic.
lnstaurjlrea regimului comunist din România a dus la falsificarea istoriei şi a
d1:naturat rolul marilor personalităţi pentru unitatea şi fiinţa naţională. S-a afirmat că
nOlptuitorii României independente şi ai României Mari aparţin familiei de moşieri şi
· pitalişti români din regiunea Piteşti, ai cărei membri au avut în istoria României un
r I politic reacţionar promovând o politică antimuncitorească, antidemocratică şi
0
ntinaţională de înfeudare a ţării capitalului străin, de jefuire a p~porului muncitor' •
"' Anastasie Iordache, Ion I. C. Brlitlanu, Editura Albatros, Bucureşti , 1994, p. 566.
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Fig. 5. Conacul Brătienilor fn anul 2003, vedere din sud-est.

Ionel

Brătianu

a fost contestat de regimul comunist, fiind interzis pentru o

lăsa loc denigrărilor şţ calomniilor. În volumul de 524 de pagini intitulat „Pub li O\ I
interzise" până la l mai 1948, între poziţia 505 şi 535 litera „B" şi la alte litere, sunt

cuprinse titlurile lucrărilpf elaborate de membrii familiei Brătianu, care au fost distru
fiind interzise, deoarece, după părerea autorilor lucrării „conţin idei reacţionare" ş i „
poate afirma fără te~a de exager~e, c~ o mare p~ţte din ceea ce s-a publicat în 101 1
noastră în ultimele trei decenii, precum ş'i un anume procent mai redus din ceea ce
publicase anterior, era infectat de idei şovine, reacţiom~re, rasiste etc. (p. 9)" m t
pentru care „odată cu lichidarea regimului fascist din România s-a pus proble111
lichidării tuturor moştenitorilor pe care acesta le lăsase în urma sa" (p. 5) pentru l'
„acţiunea de răspândire a otrăvii imperialiste nu s-a .mărginit la cărţile mai mult sau 111 11
puţin oficiale, cum ar fi luqările de doctrină politică etc. Ea s-a exercitat în m I
puternic până în cele mai aparent inofensive publicaţii. În literatura burgheză, în c 1
individualismul, şovinismul, superstiţiile, fac parte din temeliile ei, în ediţii coment 1t
din clasicii români şi străini , unde critici rău intenţionaţi au falsificat istoria şi text I
literare pentru a găsi argumente în sprijinul teoriilor lor retrograde _şi chiar în modest I
broşuri de popularizare ştiinţifică, în foarte 'multe lucrări din aceste categorii s-a fă ut
de fapt, mai mult sau mai puţin făţiş, apologia hitlerismului,' ele nefiind decât tot atât 1
mijloace de a Sluj i interesele imperialiSmUlUi, duşmanul de moarte al Clasei ffiuflCitoar I
al pqporului" {p.6). ,.Ascuţirea lupţei de clasă în ţara noastră~ în condiţiile trecerii de I1
democraţie , populară !a socialism, face ca lupta dusă pe plan ideologic de cin 11
mugcitoare împotriva ideologiei reacţionare să fie din ce în ce mai înverşunată. Luptu
pentru curăţirea sectorului cultural de toate aceste publicaţii fasciste şi profascist ,
1
publicaţii care în fond caută să apere şi să justifice exploatarea omului de către orn, nu
va lua sfllrşit decât atunci când ele nu vor mai exista decât în câteva biblioteci ofici ale
documentare, unde istoricii viitorului vor avea prilejul să studieze epoca cea m 1
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u 11 din istoria modernă a omenirii, epoca imperiaJismului monopolist şi a crimelor
I mpotriva umanităţii'! ,(p. 11 ).
Am citat programul yde calomniere aparţinând ideologiei comuniste din
1111 nia, pentru a arăta temeiul acţiunilor regimului totalitar comunist împotriva
I 111 Hei Brătianu. Dinu I. C. Brătianu în vârstă de 83 de ani, la câteva luni de la arestare
1t1 lllU I 1950, decedează în închisoarea de la Sighet. 1Fiul lui Ion f. C. Brătianu,
11 n ntul istoric Gheorghe I. I. Brătianu, me!T\bru al Academiei Româpe din anul
I , care a contribuit la rjdicarea istoriografiei române I~ nivel european, îşi află un
1 it tragic Ia data de 24 aprilie 1953 tpt în închisoarea de la Sighetu Marmaţiei, la
1 Ul marilor împliniri.
'
Un an mai târziu, în 1954, pentru a se şterge dini iy.emoria oamenilor din
unea Piteşti __şi alte locur~ amintirea Brătienilor, comun,iştii "tU dispus dărâmarea
ricuţei din Albac. de 11t conacul Brătienilor. La această dată protopop de Piteşti era
111 onstantin Dejan şi formal trebuia să semneze demolarea bisericuţei. Nu avea
lt 11portanţă că acesta era monument istoric .. Pr. Constantin Dejan a sesizat prompt
111 nţia aceasta .a autorităţilor 1episcopului Iosif Gafton al Râmnicului şi Argeşul ul.
I l11pl1 o vizită a episcopului Iosif, împreună cu Patriarh1.1l Iustinian Marina, la bisericuţa'
I 11 !'lorica, aşa cum s-a consemnat în pisania bisericuţei, sub motivul că bisericuţa era
tl r pănată de vreme şi fliră într:ebuinţare, s-a mutat şi refăcut în fonna iniţială şi din
l eaş i materiale sub muchia de răsărit a staţiunii balneoclimaterice de la Olăneşti ,
111 I „a fost împodobită cu pictură nouă şi înzest[ată cu sfiqte odoare şi cărţi, sfinţindu
n anul 1958, luna octombfiej când s-au împlinit zece ani de la reîntregirea Bisericit
1Lodoxe greco-catolice în sânul Bisericii mamă. Zugrăvitu-s-au această biserică de
111 ş terii zugravi D. Dimitriu-Nicolaide şi Ortansia Masichievici" (fig. 6).
11

Fig. 6. Bisericuţa din A/bac in anul 1972 la Olăneşti,' vedere din nord-vest.
•

"

'(

•

•

I•

De la vechea bisericuţă a lui Horia, din Albac, adusă în anii 1907-1908 la
' nacul Brătienilor de Ionel Brătianu, au rămas la Florica uşile împărăteşti, care au fost
montate la altarul parterului mausoleului şi începând cu data de 30 noie,mbrie 1954
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mausoleul familiei Brătianu , în partea de sus, a primit destinaţia de biserică paroh
deservind nevoile sufleteşti ale Coloniei Partizani şi ale muncitorilor de la C. A. ,,
mai apoi ai I. C. H: V. Ştetlneşti. Oficial însă este socotită biserică filială a pan h
Târgu Dealului începând cu data de l iunie 1960 şi are hramul Sf. Ioan Boteză I 1 t
Primul preot slujitor la noua destinaţie a mausoleului Brătienilor a fost preotul And1
P. Nica, licenţiat în teologie /născut la data de 01.01.1908 în comuna Velejani- tl
Basarabia, hirotonisit preot la 24.04.1932 pe seama parohiei Ghiduleni-Orhei. A 111
funcţionat ca preot în Basarabia, la Vorniceni-Lăpuşna, apoi la Budeasa-Argeş şl d 1
luna august 1954 la biserica Ştefăneşti II. A murit la data de 14.08 .1982 în vârstă d I
ani.
' În cavoul mausoleului Brătienilor-au mai fost înhumaţi: Ionel (1927); Vini I
(1930); Sabina (1944); Maria (1945); Tatiana (1946); Alexandru Alirnănişteanu (1 1 I
şi soţia sa Pia (1962) precum şi alţi membri. După trecerea timpului, la începutul an I 1
1970, membrii familiei Brătianu au obţinut aprobarea eXbumării osemintelor şi al I 11
Dinu I. C. Brătianu şi Gheorghe I .I. Brătianu şi aşezarea lor la locul cuvenit, fntt
părinţi, fraţi şi surori, cu următoarea inscripţie ,,Au murit la Sighet neclintiţi în cred 1
lor~ Osemintele aşezate în aceste cripte".
Aşezământul cultural şi Biblioteca Ion I. C. Br!itianu din Bucureşti au
desfiinţate · în anii _dictaturii c muniste, · fondurile de cărţi şi documente ' au 1
confiscate şi împărţite la diverse biblioteci.
Biblioteca şi conacul de la Florica au'fostjefuite, în vechiul conac fiind sta I
s~aiul şi ~antina G. A. S. 11 • O parte a ' biectelor aparţinând Brătienilor au fost prelu 1
de Muzeul din Goleşti prin osârdia unor muzeografi animaţi de treC'utul istor.ic şi m r I
lui personalităţi 12:
'
•
'
'
- ·~
În anul 1992 a fost reaşezată sculptura în granit a lui Ivan Mestrovic, în I ·ul
iniţial din Bucureşti, acum Bulevardul Dacia, fostă str. Ştefan Furtună, în spar I
Comitetului de Stat al Planificării, respectiv alături de Muzeul Literaturii Române.
Dacă a existat un Comitet pentru ridicarea monumentului lui I. C. Brătianu ,
cercetările viitoare vor aduce, desigur, certitudini, unde există îndoieli . Credem
iniţiatorul şi sufletul acestui comitet a fost Ion I. C. Brătianu şi că toţi membrii famll
Brătianu au făcut parte din acest comitet, punând umărul la toate, din devotament foi
de ilustrul înaintaş, faţă de poporul român, pentru că aceştia au făcut parte dint ·I
generaţie de la care s-a cerut atât de multe şi care au dus pe umerii ei sarcina at t 1
transformări. Toţi membrii familiei au fost personalităţi istorice inspirate de nobil
idealuri, conştienţi de responsabilităţi ce Ie-au revenit, curajoşi şi cu spirit de sacrificiu
Familia I. C. Brătianu este un simbol, care a dat trei generaţii de oameni excepţion I 1
care au dat înţelesuri adârici vieţii, umplând cu personalitatea lor epoca în care au tr lt.
Existenţa lor în~ existenţa vremii a dat un nobil conţinut şi alte dimensiuni istorl I
naţiunii române, ]>entru care s-au dăruit, s-au cheltuit şi sacrificat. Membrii famil i
Brătianu au conferit o nobleţe vremii şi societăţii în care au trAit şi pe care tt
îmbogăţit-o spiritual şi cultural.
Aducem omagiul nostru fierbinte şi recunoştinţa noastră memoriei membrii t'
familiei Brătianu.
11
12

ibidem, p. 567.
Ibidem, p. 568.
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THE ACTIONS OF THE COMMITTEE FOR THE RISING
OF THE MONUMENT OF BRĂTIANU
Abstract

111

l

The committee, probably constituted on Ionel Brătianu's initiative, carried out
1cquisition and the making of the Horia's little church ftom Abac to Florica
1wcen 1907 and the building of the mausoleum from Florica between 1909 and 1912.
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MUZEUL JUQEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

CATAGRAFIA ÎNŢOCMITĂ DE BOIERUL ARGEŞEAN
ALECU BALOTĂ ÎN URMA RĂSCOALEI DIN 1907,
CU REţERIRE ŞI LA SPIRU HARET

„

'

SPIRIDON CRISTOCEA •

1 • (

Declanşată pe fondul crizei şi tensiunii generale, răscoala ţăranilor din 1907 a
I 11 uit din temelii societatea românească. Deşi a fost înăbuşită cu duritate, mult timp a
I l t teama reizbucnirii ei, teamă care l-a cuprins şi pe boierul argeşean Alexandru
lh I tă.
.I
I
,
Născut la Cepari, jud. Argeş, Alexandru Balotă a fost fiul iui Grigore Balotă
(I . I) şi al Tincăi, fiica lui Petre Pandele 1, care la rândul lui a fost fiul lui Iordache
li tl tă al Lucsandrei. Alexandru Balotă (Fig. 2) şi soţia sa Lucreţia, născută
d 1imescu, au avut doi copii: Maria şi Grigore (Puiu) Balotă (1909-1999), care nu au
\/Ul moştenitori direcţi. Mort în 1928, Alexandru Balotă a fost înmormântat la Cepari2.

I!

l.

r

Fig. I 'Grigo~e Balotă
(1812-1896)

. ·..

~·

(

°Fig. 2.
:L

Al~andru Gr. Balotă
(i861-Î828)
î

?

• Muzeul Judetean Argeş , Piteşti .
· '
1
ln 1867 Grigore Balotă a fllcut o importantă danie bisericii Sf. Ilie din_ Piteşti.
_
1
Informaţii furnizate la 3 februarie 2005 printr-o scrisoare aflată în posesia autorului de către doamna Petra
( oca) Balotă, sotia lui Grigore Balotă, strănepotul lui Grigore Balotă şi al Tincăi.
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Temându-se de o nouă răbufuire a ţărănimii, în septembrie 1907 el face o
catagrafie a averii sale, inventar ce are în faţă o motivaţie a întocmirii lui. Inventarul
este semnat de către Alexandru Balotă cu diminutivul Alecu. În primul rând, trebuie să
menţionăm faptul că Alecu Balotă numeşte evenimentele din martie 1907 „revoluţia
ţăranilor". De asemenea, el constată, în septembrie 1907, „spiritele .. . agitate şi pornite
pe jiaf' ale ţăranilor. Principalii vinovaţi de izbucnirea răscoalei, <lufă aprecierea lui
Balotă, au fost profesorii şi preoţii profesori care au „predicat" cartea lui Spiru Haret
„care zicia piatră pe piatră se nu mai stia". Sperând să fie „Cristu Românii", Spiru
Haret urmărea ca prin broşura lui să „răstoarne statu" şi de aceea Balotă îl consideră
„criminal de stat" care a scăpat „de respunderea cia niare şi nevinovaţii zac în
puşcărie" .

Manuscrisul redactat de Alecu Balotă cuprinde 8 file prinse cu aţă, fiind scrise
cu cerneală neagră următoarele: fila 1 r (coperta), f. 2-6 r-v, f. 7 r. Manuscrisul are mai
multe rubrici pe care noi nu le-am mai menţionat în transcrierea ce urmează: „no.
obectelor", „numirea obectelor sau felul lor'', „preţul cum s-a cumpărat lei/b",
„observaţii" .

După cum se poate constata, manuscrisul nu este terminat, lipsind moşiile,
vitele pe care le deţinea ş. a. Cu toate acestea, manuscrisul ne dă o imagine, chiar dacă
parţială, asupra averii unui urmaş al acestei vechi familii de boieri argeşeni.
Prezentând în anexă manuscrisul, facem menţiunea că, fiind vorba de un
document de la începutul secolului al XX-iea, nu am intervenit în transcrierea lui decât
prin aplicarea punctuaţiei, a semnelor diacritice şi prin articularea cuvintelor la care se
impunea acest lucru, păstrând arhaismele şi modul de exprimare al autorului.

ANEXĂ

1907 septembrie, Ceparii

Bărseşti, judeţul Argeş.

Inventarul averii boierului Alecu Balotă din

Ceparii-Bărseşti

„Inventarul averii mele ce am în comuna Ceparii-Bărseşti, făcut în anul 1907
septembrie, dupe revoluţia ţăranilor din martie acest an. A se şti de se va mai întâmpla,
dupe cum se văd spiritele lor agitate şi pornite pe jiaf, ce am avut de <la> moştenitorii
meii de voi fi omorât. Alecu Balotă.
A se şti o declar eu, astăzi când încep acest inventar, că instigatorii revoluţi ii
din primăvara acestui an au fost profesorii şi preoţii profesori care stau acas şi sunt
decoraţi, căci au predicat cartia lui Spiru Haret care zicia „piatră pe piatră 3e nu mai
stia ''. Bunul şi marile nostru rege, el nu a ştiut nimic, oamenii noştri politici fiind un
Spiru Haret, ministru al cultelor, acest criminal de stat care prin broşura lui spera se
fie Cristu Româniii, dupe broşura lui se răstoarne statu şi tot a fost scos din
respunderea cia mare şi nevinovaţii zac în puşcărie. Alecu Balotă, 1907 septembrie/.
I . Una pereche case mari, de zid, cu etaj i, având sus 4 camere şi cămară, antre,
foişor în faţă şi coridor în dos, scară în faţă, scară în dos, sub case una pivniţă mare şi
2 beciuri, unu în dreapta ei şi altu în stânga, cum intri, şi o cameră bucătărie, alături
1

Spiru Haret, Chestia ţărănească, Bucureşti, 1905.
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I 11i nă - 20.000 lei. Cumpărate de la colonel doctor Stef. Dumitrescu 4 în anul 1901, cu
00 lei, şi reparate de mine 3.500 lei la 1902. Altă reparaţie, în 1916, <lupe cutremuru,
1h 6.000 Iei cheltuieli.
Mobila în case: Pe scara din faţă. l aşternut de lână pe scara, 20 m lungime IO lei. În foişor: 3 ţoluri de lână a 4 m, aşternute pe jos în foişor - 40 lei; 1 masă de fer
111 covertură - 50 lei; 4 scaune de paie - 35 lei; l pereche table de joc - 20 lei; l lampă
111 carbit - 20 lei; 1 cuier de perete nichelat - 20 lei; 1 dormeză pe droturi înbrăcată în
p le de marochin - 300 lei, dăruită de soru-mia Drina.
Antreu : I cuier de perete - 20 lei; 1 policandru 24 luminuri de bronz - 200
I I; I masă de nuc cu covertura - 60 lei; 2 scaune de paie - 16 lei; l lampă de tavan cu
1hajor - 40 lei; 2 dulapuri mari de brad vopsite maro, l pentru haine vechi şi l pentru
11 săria de rezervă -140 lei. 21.081 lei./ Tot antreu. 4 tablouri de perete, representând
I lsaje din resbelu 1877-78, cu giamuri -120 lei; 4 fotografii tablouri cu membrii
I 11nilii - 10 lei; l covor de lână aşternut pe jos, având lungime 8 m şi lat 2 m - 64 lei;
J. tablouri în ulei, 80/60, cu rame - I 00 lei.
Salonu: 3 galerii, cu draperiile lor de mătase, şi perdele la 3 ferestre - 300 lei;
ciucuri cu cordon de fu de fiecare rozetă a 2 de fereastră -140 lei; 6 rozete de
p rcelan cu email pentru perdele la ferestre - 60 lei; 1 scrin biurou cu mai multe sertare
mici şi 3 mari - 150 lei; 1 pian cu scaun - 1260 lei şi 2 viori, 1 soia şi 1 viola cu cutiele
lor - 100 lei; I canapia de nuc sculptată pe droturi; 2 foteluri asemenia; 6 scaune,
asemeni de nuc sculptat şi pe droturi, toate acestia fmbrăcate în pluşi de mătase I.OOO lei; 1 masă de nuc de perete, cu oglindă de 1 metru şi 40 cm înnaltă - 200 lei;
I masă de nuc in mijloc cu covertură (rotundă) - 80 lei; 4 scaune de paie la masă - 40
lei; 1 lampă policandru de tavan 12 lumuari putere de lumină, avtind şi 9 sfeşnice
pentru lumtinări, toată de bronz - 300 lei; 1 garderob de nuc pentru haine - 150 lei,
25.155sl. 1 sobă de fer nichelată (fabrica Salamandra) - 300 lei; I - etajeră de colţi
lucrată în strung de lemn de nuc, cu mai multe mărunţişuri (bibelouri) -130 lei; 4 mari
tablouri lucrate în ulei pe ptinză, felurite peisaje, având 1 m lung şi 60 cm. lăţime, cu
rame bronzate - 400 lei; 6 tablouri mai mici de 60 cm lung şi 40 cm lat, tot pe pânză în
ulei, diferite peisaje cu rame - 1.500 le14 ; 2 fotografii mari de 50 cm lung. şi 40 lat, una
a mia şi una a nevesti, cu rame bronz - 200 lei; 2 dulapuri mari în perete servind de
bi blioteca, având peste 100 volume, reviste franceze, germane şi române, legi şi alte
cărţi de citit legate - 1.000 lei; 1 tablou mare, fotografiea lui Eminescu - 60 lei; I port
fotografie de perete, cu peste 30 fotografii mici - 20 lei; 1 diplomă a mia pentru
medalia de aur, cu ramă lată aurită - 100 lei; 1 covor de lână pe jios aşternut de 6 m
lung şi 4 mlat - 300 lei; 3 transperante japoneze - 25 lei; 2 măsuţe de servit - 10 Iei.
Camera dormitor pentru mosafiri: 1 lampă de tavan cu abajor de porţelan 60 lei; 1 pat mare de nuc, cu sculpturi, pentru 2 persoane, cu somiere - 200 lei;
2 saltele de lână - 80 lei; 2 plapumi, una de mătase şi una de atlaz, cu ciarşafuri in
' Actul de vânzare-cumpi!rere încheiat Intre Şt. Dimitrescu şi Alexandru Gr. Baloti! nu este datat, însă pe
înregistrarea de la Serviciul Exterior General al Finanţelor Judet Argeş este trccuti! data de 30 mai 1903. Din
act reiese că Şt. Dimitrescu cumpl!rase casele în 1900, iar cei 4.000 de lei, preţul vânzării către Alexandru
Baloti!, trebuiau achitafi după cum unnează: I.OOO de lei la 1 octombrie, iar restul de 3.000 mii de lei, în rate
de câte 600 de lei, la fiecare 1 iunie, în tennen de cinci ani. (Original la Coca Baloti!).
' Greşit în original 35095.
"În rubrica Observaţii, la obiectele scrise cu italice, se mentionează:„Toate din zestre de la nevastă".
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l111tl 'rii - 220 lei; 4 perine de puf şi 2 pui, captusiala de atlaz, cufeţi/e lor fn broderie /flii lei; 1 ciarsiaf de pat, cu dantele - 60 lei; 1 covertura pe pat de atlaz, îmbrăcată cu
'"'' •le, şi broderie pe icanava - 160 lei; 1 covor pe perete (indian) - 80 lei; 1 oglindă
7
1111· fn perete - 100 lei, 30.320 11 măsuţă de noapte de lemn de nuc - 30 lei; 1 lavoare
I nuc cu masă de marmoră, lighian, ibric şi găleata de porcelan jiaponez, plus
///1 rile servicii de tualeta şi parfumuri - 150 lei; 1 masă de tualetă cu oglindă -100 lei;
I masă în strung de nuc cu covertură - 60 lei; 3 scaone de paie - 20 lei; 1 dulap în
I' 1r •te, cu farmacia casii; 1 pendulă mare în perete, de se întoarce la 30 de zile, de nuc
'' 11/ptat -100 lei; 2 galerii de ferestre, cu draperii şi perdele - 200 lei; 2 transperante
/11 fi restre - 20 lei; 4 rozete cu bentile lor - 40 lei; I cuier de haine - JO lei; 5 tablouri
1 1 rame bronzate - 80 /el; 2 fotografii mici în perete, una a mia şi a nevesti; 1 aşternut
I I nă pe jios - 60 lei; I dulăpior, lucrat în traforaj , de lemn de nuc - 20 lei.
Dormitoru meu: 1 pat de stejar, cu I saltia de lână şi I de paie, 1 plapomă de
tlltz, cu cfarsiaf pe pat, 2 perine de puf, macat cu 4 perine de perete, umplute cu lână IUO lei; 1 masă cu cuvertură - 40 lei; I oglindă mare - 60 lei; l lampă de masă, cu
1hujor, de porcelan - 35 lei; 2 scaune cu plută - 25 lei; 1 casă de bani - 200 lei; 2 icoane,
1111 de argint - 60 Iei; I dulap, cu giamuri de nuc - 80 lei; 1 lavoare de fier, cu lighian şi
lhrlc - 30 lei; I oglindă - I O lei; I sobă de tuci, cu cleşte şi lopăţică - 80 lei; 1 dulăpior,
111 traforaji, pentru cheii - 15 lei; 3 tablouri - 60 Iei; l panoplie, cu 4 puşti, 2 revorvere şi
1111 stilet - 700 Iei 32.9059;/ 2 galerii · la ferestre, cu perdele de retia - 40 lei;
transperante - 60 lei; 3 aşternut de lână pe jios - 40 lei; I candelă la icoane - 20 lei;
I cuer de haine, ~cut de mine - 20 lei; l călimară, cu condee şi creioane - 3 lei;
I pendulă de masă - 20 lei; I sonerie de masă - 5 lei; I giantă de vânătoare - 40 lei;
I ramofon cu 20 cântece - 100 lei.
Camera copiilor: I lampă de tavan ~ 60 lei; 3 paturi, unul de fer, ubul de tablă
I unul de copil cu plasă, având câte o saltia de lână şi una de paie, ciarceafuri, plapumi,
p ·rine de puf cu feţe, macaturi şi perini de perete - 600 lei; 1 scrin cu cutii, pentru
1ufllria copiilor -100 lei; 1 masă lungă, care se strânge desface, mică, pentru 8
p·rsoane - 60 lei; 6 scaune de paie - 60 lei; 5 tablouri în ramă pe pereţi - I O lei; I dulap
n colţ pentru bufet cu veselă, conţinând vase şi tacâmuri - 400 lei; 1 dulap în zid pentru
rninţe de grădină; I icoană; 2 galerii, cu perdele, la 2 fere~tre şi transperante - 30 lei;
I măsuţă etajera pentru noaptia - 15 lei; I un lavoar cu ligian, ibric, găleată şi 3 vase de
11oapte - 100 lei; l căruţ, cu coşi şi coviltir, pentru copil - 45 lei; I plocad şi doă ţoluri
10
J jios aşternute - 100 Iei 34.'903 /
Camara: 1 maşina de bătut lapte cu accesoriile ei; 12 pârnăi pentru prins lapte
80 lei; 3 putini pentru' brânză, 2 brad, I stejar - 6 lei; 3 tinichele pentru unt, I de 12 h,
I de IO h şi 1 .de 25 h - 15 lei; 4 damigene - 50 lei; 8 forme de cozonaci - 25 lei;
4 tingiri aramă, având l de 1O litri, l de 8 litri, l de 6 lit., l de 4 litri şi I de 2 litri -120
Ici; I raft cu patru trepte - 5 lei; 2 tăvi mari pentru plăcintă de aramă - 45 lei; I maşina
de prăjit cafiia - 5 lei; 1 maşina de ~cut cârnaţi - 7 lei; 1 maşina de astupat sticle lei; I dulap - 20 lei; 2 strecurator de zinc pentru lapte - 1O lei; 3 maşini da călcat
1

Greşit in original 40160.

' ln rubrica Observalii, la obiectele scrise cu italice, se menţionează:„Tot din zestrea
• G reşit în original 42565.
111
Greşit în original 44333 .
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rufe - 20 lei; 4 tăvi de tablă pictate pentru servici - 12 lei.
Coridoru din dos: 1 felinar cu lampă - l O lei; l dulap de sârmă pentru cai11
de 1 m 50 lung şi 1 mlat - 30 lei; 4 lămâi în hârdaile lor, daţi pe rod - 400 lei.
Jios sub case bucAtAriea: l maşină de fer, ultima invenţie, având 6 och htt ,
un cuptor, un cazan de aramă cu cana şi mânerile la uşi şi picerile nichelate - 305 I 1
1 masă de brad mare - 20 lei; l dulap - 20 lei; 1 masă rotundă - 16 lei; l raft cu 4 tr pi
- 5 lei; 1 hârdău de apă - 8 lei; 2 vedre de lemn - 4 lei; 2 găleţi de lături - 6 lei;/ l cai 01
mare pentru săpun, de IO decalitri - 250 lei; 1 cazan mai mic, tot de aramă, cu cuph11
pentru rufe - 150 lei; 1 caldare de aramă - 40 lei; 1 cazan tuci, tot pentru rufe - 25 I 1 ,
3 tuciuri pentru mămăligă, diferite mărimi - 8 lei; I tigaie mare de tuci - 3 lei; 3 crut l\1
de tuci smălţuite, diferite mărimi - 11 lei; 2 oale mari de tuci, cu smalţ - 10 lei; 1 1111
maşină tocat carne - 7 lei; 6 tăvi de tabla - 9 lei; l stricuratoare de supă - 3 I ,
I stricuratoare de ciai - 2 lei; 1 tigaie da aramă cu coadă, costorită - 27 lei; 3 oal <I
fier, smălţuite - 8 lei; 6 crătiţi de fier id. de la 1,1/2 la 10 litri - 19 lei; 6 ibrice şi ul I
de fier, cu smalţ - 6 lei; 2 lingurare da aramă de loăt spuma - 6 lei; 4 tigăi de I 11
costorite -15 lei; 3 râşniţe de cafia a 8 lei 75 b - 26 lei; 12 farfurii adânci, 12 întin •
6 mai mici - 20 lei; 6 ceşti de cafia neagră - 3 lei; 6 ceşti de cafia cu lapte - 6 I l,
I solniţă - 2 lei; 3 farfurii lungi de faianţă - 12 lei; 3 castroane - 9 lei; 2 forme de tort
3 lei; I tigaie pentru ochiuri - 4 lei; 2 răzători de hrian - 2 Iei.
•
în podu caselor: 2 paturi de tablă, de rezerva, unul de o persoană şi unul d
copii - 80 lei; 2 căruţuri pentru copii - 75 lei; I masă căruţ pentru copii - 30 lei; 6 s 1
cu lână pieptănate 60 kg - 300 lei; 20 kg. lână nepieptănată, numai spălata - I 00 l ,
100 kil. în şi cânepă pieptănate şi parte toarsă - 200 lei; 3 pătule pentru porumbi a I 1
metri lung şi 2 m 50 latu, unul cu gard şi 2 cu şipci - 3.000 lei; I magazie de bârn
cercuită şi lipită - l .500 lei; 1 coteţ de păsări de vârghini - l 00 lei; l grajdi pentru 8 · I
tot de vârghini - 1.000 lei; l jigniţa pentru bucate cu 3 despărţituri, IO metri lung tl
6 latu, de scânduri de brad - 1.560; 1 pereche căsuţe cu trei camere - 2.000 lei.
Unelte şi vase în magazie: 2 zăcatori mari pentru ţuica a 530 deca, văps ite I
legate cu cercuri de fer - 800 lei; I butoi, de 53 vedre, cu cercuri de fer şi vopsit - S
lei; 2 butoiaşe, a 7 şi 5, vedre văpsite şi cercuri de fer - 15 lei; I pâlnie, cu ţava d
aramă, luată de la expoziţia din Piteşti - 60 lei; 4 bote de cazane, a 5 şi 6 vedre un 11
legate cu cercuri de fer - 60 lei; I furtun gros de cauciuc cu şiuruburi de alamă 111
capete, având 12 m lungime -150 lei; l furtun subţire, de 4 m lung - 14 lei; I cana d
alamă pentru zăcatori - 40 lei; 2 caziane mari , a 25 vedre unu, cu capace şi 3 ~ăvl
fiecare - 1.200 lei; I picătoare la zăcatori - 30 lei; l pompă de alamă pentru strop it
pomi, cu furtunul ei şi unelte - 140 lei; 6 table tinichia - 18 lei; 2 ciocane de aram
pentru lipit - 20 lei; I pereche foarfeci de tăiat tinichia - l O lei; 2 diamante de tăi 11 1
geamuri - 20 lei; I forje portativă - 100 lei; I minghină mare - 60 lei; 2 rninghini m 11
mici - 35 lei; 1 nicovală mare şi una mai mică - 40 lei; 2 baroase (ciocane) de bătut
fieru - 12 lei; 2 ciocane mai mici - 6 lei; 4 perechi cleşte de ţinut fieru cald - 20 I l;
3 pile mari, 3 pile mici,1 l raşpil - 35 lei; 2 mese de flicut piua şi şuruburi, cu gamitur 1
lor complectă - 100 lei; 4 dălţi de fer (oţel), pentru tăiat fierul cald - 20 lei; 5 gamiiturl
sfredele găurit la fer - 25 lei; 2 chei universale pentru şuruburi - 12 lei; I stropituare d
fier - 5 lei; 4 osii de cară, cu bucele şi piuliţe în cap - 80 lei; 8 harcuri de trăsuri - 160
lei; 8 perechi şine de cară - 48 lei; 2 maji cercuri de zăcători - 40 lei; 4 maji cercuri d
buţi - 80 lei; nituri - 5 lei; l cioacă de fer, 1 ciocan - 9 lei, 1 gărdinar - 2 lei, 1 pio d
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turi - l leu, pentru buţi; 2 cercuri de siguranţă cu lanţurile lor - 20 lei
lanţ de
surat, având 50 m lungime -100 lei; 4 lanţuri de cară - 60 lei; 8 cârceii - 40 lei;
Mpotunguri de fier - 40 lei; 3 pluguri complecte - 180 lei; l rariţă - 50 lei; l plug cu
I 1 zdă în doă părţi pentru dialuri şi ogrăzi - 80 lei; 1 ferestreu de buşteni - 8 lei;
I lerestraie, diferite mărimi - 15 lei; I gialan - 7 lei; 2 rindele - l O lei; I ~ţuitor - 5 lei;
I ulucar - 7 lei; 8 ciubucare, diferite fonne - 15 lei; 4 dălţi - 6 lei; 4 pile - 4 lei; l tejghia
I lei; I draibar cu 12 sfredele - 25 lei; I forbar - 5 lei; 1 sfredel de roate (lingură) lei; I cleşte, l ciocan, l raspil, pentru potcovit cai - 20 lei; 2 tesle, una de copăi - I O
I ; 15 şine de potcoave - 20 lei; 2 clopote de cai cu curele; 2 şire clopoţe i; l clopot
111ure de ciriadă - 50 lei; 2 coase, cu ciocan şi nicovală, în coporâie - l O lei; 12 seceri I() lei; 4 sape - 24 lei; 2 greble de fier - 7 lei; 4 topoare - 20 lei; 2 berde - 10 lei;
J ~ lropitoare de gradină - 12 lei; 6 târnăcoape - 24 lei, 51258; 4 perechi foarfeci de
1 11răţit pomii de jios - 16 lei; 2 perechi foarfeci de pus în prăjină - 10 lei; 1 ferestreu , o
toporişcă şi un înfig altoi pentru altoit pomi - 40 lei; I traforaji complect, 3 duzine
huş ca de ferestraie - 25 lei; 4 şleauri de piele lungi de 3 m pentru înaintaşi - 100 lei;
I mânuş iar cu 4 cumpuri - 30 lei; l ham „ . . de un cal - 100 lei; l şea ofiţerească
1 mp lectă - 300 lei; 20.000 kilo porumb în pătul - 6.000 lei, a 30 la sută ; 2.000 kilo
r u în jicniţă - 1.200 lei, a 60 la sută; I .OOO kilo fasole înjicniţă - 600 lei, a 60 la sută;
00 mertice ovăs a 1 la 20 mertice - 240 lei;
Sub şopru: l trăsură pe 4 harcuri, cu coşu de piele, pentru familie - 1.200 lei,
m mai dat o brişcă, tot pe harcuri, peste acest preţ; l brişcă cu 2 harcuri - 300 lei;
I brişcă unguriască, ~ă harcuri, cu liagăn - 350 lei; una sanie de cai - 300 lei; buţi arse
n pimniţa sub case 4 buţi, un cărător de apa de 75 vedre, una pâlnie, un butoi de oţet şi
ilte 2 butoaie; o butie sub scară - l 00 lei; 3 bu~ , sub straşină la zarzăr - 300 lei.
Beciu din dreapta : 1 butoi cu 20 deca vin - 140 lei; 12 sticle şampanie de la
I 04 - 72 lei; 22 sticle vin negru de la P. S Seltia - 40 lei.
Beciu din stânga: 2 putini cu varză, a 150 căpăţâni una - 60 lei; zarzavatu de
rnă; 1 hârdău de rufe - 8 lei; 5.000 kilograme var - 150 lei; 25 metri cubi blăni - l.500
loi; 300 lăturoi - 150 lei; 3.000 şiţă - 90 lei.
Dependinţele de jios" 11
11

111

Direcţia Judeţeană Argeş a Arhivelor Naţionale,
documente Cepari, Pachet l 03, Document 24.
Orig. rom.

Colecţia

de

THE INVENTORY ORA WN UP BY THE BOYAR ALECU BALOTĂ
FROM THE ARGEŞ COUNTY AFTER THE UPRlSING OF 1907, WITH
REFERENCE TO SPIRU HARET
Abstract
The boyar from the Argeş County Alecu Balotă ( 1861-1928), being afraid of a
new uprising of the peasants, after that of 1907 made an inventory of his wealth from
the village Cepari-Bârseşti, Argeş County. In this circumstance (On this occasion) be
nccuses Spiru Haret tobe one ofthe instigators ofthe uprising.
11

Inventarul se termină aici.
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ROXANA ~OROBANŢU-DINA •
Localitatea Piscani,

vatră

de istorie

multiseculară,

este aşezată în partea de sud

vnii râwui Doamnei, la 13 krr'i N-E de munictj:>iul Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş, şi
1
I , 8 km S-V de municlpiul Câmpulung, fosia reşedinţă a judeţului Muscel. ~

Cine are prilejul să treacă_ vip-a prin livezile Iudei, pe la sfârşitill finii iunie,
Sâmpetru1 atllnci când iarba necosită trece de genunchi, ace1a nu se mai
lndu ră să-şi urmeze drumul spre răcoarea bine~cătoare a pădurii din apropiere. 'Pironit
t tnâne locul i, i;>rivind cu înse .are cum o adiere de vânt răzleţ pune în 'mişcare omare
I fln, tălăfuind-? de colo până colo, iar pe tme simplu trecătqr muritor, înviorându-te,
I face să cugeţi, să meditezi, poate şi asupra viefii trecătoare dar mai ales asupră "
1
I 1ptului dovedit, istorioMTafic i arheologic, că]>e aici, cândva, cu multe secole în urmă,
llll fost case, au locuit oameni, în vremurl'hspre de' bejenie. ,
'
' •l ' •
1
Sahil Piscfilu este aşezat în zona entrată a j dejU1ui A'rgeş, într-o pozitie în1re dealilrile Pieihontului getic, de proporţii modeste, se î'ntâlriesc cu c • pia cuprinsă
11lre malul drept al râului Târgului şi malul stâng al râu i Doamnei.
.;1
'u '
• Partea de 'est a satului, aşezată de-a lungul 'drumu ui judeţean PiscaniNucşoara, ce leagă viitorul centru urban DomneŞti cu druip.ul naţional ''73, ' Piteşti
mpulung-Braşov, este străjuită pe toată lungimea sa de" tetaiele inferioare ale
• lului Iudei, depr~siuni d!oseb1te 1 a gen~ză ale Gruiului Pi canilor, cuprinse între
t urile Bratia; Doamnei Şi Târgului.
'
. Biserica actuală din Piscani, cu hramul „Sf. Nicolae", este monument istoric şi
ci tează ctfu secolul al ·xvffi-lea, fiind ctitorită de Constantin Potoceanu, sora sa
I.praxia, stareţă pe atunci la schitul Valea Mare (Piteşti) cu sprijinul material al ' mai
I
'
ntultor persoart'C (călugări şi laici) menţionate într-o însemnare din 3 august1 1786.
În 'ansamblu biserica din Piscani este construită din cărăinidă bine arsă şi
h lovani de râu, cu ortar de var şi pietri~ mărunt, zidlirile interioare fiind împărţite în
tJ uă registre de un brâu de clffimiizi aşezat în formă de zimţi .
Cărţile bisericeşti, au ma'rele avantaj că se păstrează, 'că se transmit de
netaţii Şi că erau Ia îndemâna unor oameni ştiutori de carte. În ele fhceau însemnări
preoţii şi mai ales cântăreţii bisericeşti, „servitori bisericeşti". Aceştia, erau oameni
devotaţi misiunii lor şi puneau toată drago'stea lor de a cânta şi sluji Sfintei Biserici.
l'entru acea ta îşi exprimau durerea şi nemulţumirea că, în unele zile de sărbătoare, tot
mai puţini credincioşi veneau să se roage' pentru greutăţile şi bucuriile lor la Sffinta

maproape d

' Şcoala generalii Ţiţeşti.
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Biserică. Totuşi, aveau încrederea că rugăciunile „la sfintele Icoane" erau ascultate 11
Bunul Dumnezeu se milostivea de ei de toţi.
Deşi erau singurii ştiutori de carte mai comiteau unele erori, atât de exprim1111•
cât şi de scriere, care se regăsesc în texte. Cărţile au fost folosite pentru a se face accs11·
însemnări, toate cu scopul declarat de a rămâne mărturie pentru „domnii cititori" c1111·
le vor răsfoi, care le vor citi cândva.
Mineiul este o carte bisericească, fiecare luna are Mineiul ei, care se foloscşlr
la Sf!nta Liturghie. De aceea găsim mai multe însemnări din ani diferiţi în aceeaşi l1111n
Fiind structurate aşa, însemnările oglindesc evenimente cu frecvenţă ciclică, de la a11 111
an, care Jlermit comparaţii.
În general însemnările aveau un caracter apreciativ cu privire la condi\iih·
meteorologice si cu privire la felul în care acestea influenţau starea sociala 11
locuitorilor satului. Dacă vremea era favorabilă, recoltele erau bogate, sau mai:ur
îndestulătoare, atunci oamenii erau mulţumiţi. Producţia de porumb (mai ales), dr
fructe, (prwte p~ntru rachiu) era analizată din punctul de vedere al realizărilor băneşti ~1
al acoperirii necesarului fiecăruia. Se constată, de la an la an, creşteri ale preţurilor, 111111
ales în anii cu recolte slabe, se dau informaţii despre stabilizarea leului. Evenimentclr
cu caracter de unicitate .(prc;cum un cutremur), inundaţiile, seceta şi cele de debut dr
sezon (prima ninsoare iarna sau primele ploi de primăvară) îşi găsesc de asemenea 101
p~intre însemnari. Calamităţile generau şărăcie şi foamete, iar oamenii treceau prin
acestea, fiecare după :Puterile sale. De asemenea sunt consemnate războaiele,
ameninţarea lor, mersul frontuh.1i,. pronosticurile victoriei sau ale cursului istorici.
temerile oameniJor şi îngrijoilriie lor, precum şi decese ale unor enoriaşi în condi\ii
deo~bite. Şe menţionCJllăaici incendiul din noaptea de Înviere de la Biserica Costeşti
Argeş, unde au murit I 08 persoane.
Este interesant de remarcat că nu se găseşte pici o însemnare cu. caractc1
politic, nu se vorbeşte despre regimurile politice, despre conducători ,sau desp10
influenţa lor în viaţa ~nilor.
·
·
Am considerat o datorie de onoare P,Unerea lor în pagină, în ordinc:u
desfăşurării lor, ca unul dintre aceia care le-am citit. le-am găsit interesante, şi am
respectat dorinţa servitorilor bisericeşti de a le face cunoscute „spre veşnică amintire".
Mineiul pe luna Ianuarie Editura Bucureşti 1893 (penultimele file albe ale
Mineiului). Amintire şi spre ţinere de minte:
,Jn iama anului 1909 si 1910 au fostu f satisfăcător dar mai cu osebire ân tunu
lui ianuarie 1910 care au fost aşa de Bine. încâtu pe aici în părţile locUiui s-a mirat
lumea, de aşa bwtltate cu clldurl şi timp frumos flei îngheţuri, cind azi la 29 ianuarie
corentă 1910, au fost şi ploaie (bureală) (!) şilUurile tulburi
Bine au fost pentru dobitoace şi paseri că au scăpat cu uşurinţă, iar poporul cel
mândru 111 inimi âncă nu, s-a mulţumit, părăsind mai rău cu rugăciunea pe .SfDntu
Biserică".
·
Scriitor şi paracliser Grigore N Popescu Piscani
.
(Cu creion negru)
Aceasta scrisoare este a parohului meu Grigore N-. Popescu, N. Gh. Bonceu

•
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Octoihul Mare - Editura Bucureşti, 1890, Tipografia „Cărţilor Bisericeşti"
ianuarie 1969.
„Să umblati frumos cu cărţile bisericeşti, că două file am reparat acest octoic".
N. Gh. Boncea

11

Minei Februarie - EdiOlra Bucureşti, 1893, Tipografia „Cărtilor Bisericeşti".
(cu creion negru, antecoperta I). Suvenire.
„Mâna putrez.eşte, peniţa rugineşte, creionul se toceşte . Numai scrisul meu
ne, ca d amintire-n bine".
25. II. 1939, Cântăreţ Ionel N. Pielmuş, domiciliat în
.corn. Valea:Nandrii Muscel, fiul al lui Naie R. Pielmuş - Piscani loco .

mnări

•

' roa

,,

ă,

(cu cerneală neagră)
r
,Jn· anul 1907 a fost un ger nemaipomenit, adică mai toată luna lui Ianuarie
iar februarie mai potrivită, fără a i se zice ceva, pentru aceia de ştiintă s-a scris
Grigore N .-Popescu - Piscani
,

•

L.

I

„În ,~ul 1909 fost asemenea cu iama, că a fost grea şi geto.11să, mai cu s~amă
111 n luna lui Februarie a fost ger".
r
..,
~ .
_ • Grigore N. Popescu - Piscani
,/

„În anul 1910 luna lui februarie au fost foarte bună cu timp călduros · şi fără
r, aşa că s-a multumit lumea ca niciodată" .
.
Grigore N. Popescu
(cerneală neagră, antecoperta II)
S-a scris spre ştiinţi cititorului
,
„În anul 191 O au fost şi am avut aici în părţile locului, o iarnă f frumoasă şi
1 maipomenit de bună, ântrucât să se ştie, că lumea rămasă mai toată iarna a umblat
tl culţă şi de brăcată până la cămaşă din luna lui Decembrie 1909 şi până la finele lui
I hr. 1910. Au fost bine şi aşa de bine până âncât s-a mirat toată lumea noastră când a
1.ut că răsare floriie şi înfloreşte viorţlele în ~urari, aproape că se zic.e de bătrâni ,
I >porului că.mai că n-au mai pof!ie~it aşa de bine în februarie acesta.
Dar ce să mai zicem că noi totu răi sântem, şi răi şi păgâni, că nu urnim să
111 rgem la Sf. Biserică, ca să avem un viitor tfumos şi să fim sănătoşi şi aci ne atribuie
1 ul mai marilor creştinătăţii, că nu inspectează serviciile sfintei Bjserici spre a înfrâna
I răii nărăviţi creştini" .
r.
1910 febr. 24, Paracliser Grigore N. Popescu

m*

(sâmbătamortilor)

*

.,

„Femeile care au ajutat la arsură
pe 1918 febr. 24
1. Teodora Vintileas a; 2. Lina Nai~ Dospina" .

>

11'

1948
,
.•
,,În acest an de la Naştere Domnu!ui (Crăciunu!) şi pânĂ,ta 8 februarie nu a
11 lns nici un fel de zăpadă şi a fost pulbere pe şosele . .La 10 februarie a mai dat un °
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Înainte de a ninge a fost un timp f frumos încât înflorise toţi pomii şi era un
rod f bun, aveau oamenii bucurie, că după 3 ani de lipsă de fructe se face acum. Dar
bucuriarte-a fost zadarnică că, dacă a nins a fost şi ger şi florile fiind ude de 4 zile au
îngheţat în pomi. Aşteptăm să se lumineze. să vedem rezultatul nu numai al florilor din
pomi ci şi al celorlalte semănături, de exemplu al lucernei şi al trifoiului cai:e crescuse
de puteai cosi.
_
În acest an Paştele cade în ziua de 20 Apr. iar Sfiintul Gheorghe (în) a patra zi
de Paşti".
Piscani 12 apr. 1941 - cântăreţ bisericesc
,... •
Gh. N. Zamfira, N. Gh. Boncea

•

„Astăzi

Anul o mie nouă sute patruzeci şi doi luna Aprilie ziua 26 (duminică)
Eu Gh N Zamfira cântăreţ la această sf. biserică am avut nuntă şi urma să mă cunun,
adică a primi taina cununiei, în biserica aceasta. însă părintele paroh Constantin
Dumitrescu fiind certat cu naşul meu Vasile O. Crasan, n-a voit să mă cunune.
Am fost nevoit să plec de la biserica unde slujesc şi în care am îmbinat toată
dragostea cântării şi inimii mele, la Biserica din corn. Racoviţa la pr. Constantinescu,
.
unde am primit această sffintă taină. Am scris aici spre veşnica amintire". ,,
Cântăreţ Gh. N. Zamfira 25 mai 1942 - Sfănta Treime
l
(scris cu creion chimic)

•

„în Juna aprilie 1915 am scris sla ( ?) prima dată şi în ziua de ântâiu că până
aci a fost linişte la noi în ţara, iar în celelalte ţări cu âmpăraţi mari au fost şi este şi
acum mari războaie . Pentru care am scris spre ştiinţă".
••
1 Grigore N Popescu (cu cerneală neagră)

•

„Cum nu este servitorul frate cu stăpânul, aşa nu este biciul frate ·cu spatele" .
Din Sffinta Evanghelie de la Sfânta Liturghie din ziua de Sfiintul Gheorghe.
23 apr. 1953. Cântăreţ Gh. N. Zamfira (cu creion chimic)

•

„În această lună Aprilie 1914 Sf. înviere a fost în 6 zile, cu timp frumos ca de
Paşti, dar după aceea a mai 'Şi plouat, din care cauză pe aici prin părţile locului a dat ş i
bruma în mai multe nopţi, până la Sf. Gheorghe. De ştiinţă am scris eu,
· Grigore N .- Popescu 1914" .

•

Paşti,

„În anul 1915 Sf. înviere a fost la 22 ale lunii lu'i Martie, c.u timp frumos ca la
pentru care ca mulţi, pentru care ca mulţumită sa scris". 1
1915 Grigore N . Popescu

•

„Scrim pentru buna· cunoştinţă că în corenta lună "Aprilie Anul· 1915 a fost
timpul cam cu ploi pe aici în părţile locului dând şi bruma tocmai la înflorirea pomilor
fructiferi, care având mare suferinţă nu ştim ce se vor alege de roade până în luna mai
viitor, unde vom scrii mai ân detaliu pe a i-a pagină tot aici să fie ştiut. Că până la
finele lunii Apr. 1915 au fost multe brume şi l-a(!) pomi le-·a păsat dar mai rău la nuci,
care nu ştim încă ce va fi".
Grigore N . Popescu
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de zăpadă şi iarăşi cald şi bine, însă ne-a plouat absolut până în prezent.
Scriu-s-a spre ştiinţă urmaşilor (scriitor al acestei sfinte biserici)
N. Gh. Boncea 4 martie 1948

•

Evanghelie - Bucureşti, 1895, Tipărită cu binecuvântarea IPS Mitropolit
Primat D. D. Ghenadie. Însemnări (pe penultima filă albă de Ia sfărşit).
„Biserica - după
pare a fi zidită în anul 1775, de către boieri ce au
avut moşie aici, care sunt însemnaţi (se) zice, că a fost schit de. maici, ca un metoc al
m-rii Valea. Bis a mers ca schit până la secularizare, apoi schitul devenind biserică de
mir.
A slujit apoi preotul Neagoe Predescu, pr. I. Olteanu dih Colibaşi prin
delegaţie 2 ani (?) apoi pentru. C-tin Predescu până anul 1924, apoi a unnat a sluji
pentru. Paroh Grigore Pentru Oltenu, parohul de la «Sf. Voievozi» - Negreni
neîntrerupt până în anul 1937 luna lui iunie, ziua 4, când s-a înfiinţat parohie ca preot
~
fiind hirotonit pentru. C. Dumitrescu.
S-a reparat sub pentru. Grigore Pentru Olteanu în anul 1927, legându-se
anvonul cu fier, turnându-se ciment în biserică, dimpreună cu ajutorul bravul preot
paroh Grigore Pentru Olteanu ce a făcut pe cheltuiala sa strănile bisericii în stejar. În
anul 1927 D-na Elisabeta C. Nicolescu a cumpărat un rând de veşminte în sumă de
6000 pentru pomenirea decedatului său fiu C-tin.
·
Am slujit ca '(sic!) cântăreţi : I . Nicolae Zagrafea (?); 2. Grigore Zagrafea;
3. Ion Lemnaru; 4. Constantin Zamfira (Lemnaru, n. ns.); 5. Gheorghe Retevoiescu;
6. Naie Gh. Boncea; 7. Gh. N. Zamfira; 8. Ion Căpăţînă (25. XII. 1929)
(Se pare că scrisul aparţine preotului Grigore P. Olteanu)

•

Mineiul pe luna martie, Bucureşti , 1893.
„Am scris pe ac. Sf. Carte în amintirea d-lor cititori, din personalul Sf. Biserici
Piscani, cum că iarna anului 1916 a fost cu timp frumos şi destul de bună . Adică din
toamna anului 1915, din luna lui Nov. cum şi Decembrie 1915 f. bine, că lumea săracă
a umblat cum a putut, aproape şi desculţi în ian. 1916 şi mult mai bine cu timp frumos
şi cu căldură care numa sa (!) văzut. în fbr. expirat a fost puţin mai geroasă şi poate
spre final a fost şi cu ploi măricele, că apefo au venit mari din care s-a constatat că pe
aici în părţile locului, unde am locuit noi, lumea-cei din timpul de faţă, am fost cu totul
mulţumiţi de la săraci · până la bogaţi, de aşa mare bunătate cerească cu care ne
milostiveşte Domnul Nostru lisul Cristos întotdeauna. De aceea eu am arătat această
minune şi rog pe urmaşi(!) mei, ca . şi ei să se roage lui Dumnezeu a la da bine cum ne
dă nouă care ne rugăm în tot timpul".
Grigore N Popescu - servitor bisericesc
de la anul 1872, când eram de 20 de ani .

•

Fila I de gardă Minei ap~ilie - Bucureşti, 1893.
„A~tăzi, anu o mie nouă sute patruzeci şi l,lnu luna aprilie ziua 12 (Sîmbăta lui
Lazăr) a fost un timp cum rareori s-a mai întâmplat.
·
Începând din ziua de 9 aprilie cu o ploaie f frumoasă pe care o aştepta toată
lumea, aceasta ploaie s- schimbat mai pe seară în ninsoare şi această ninsoare a ţinut
până în momentul în care scriu şi https://biblioteca-digitala.ro
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ploaie.

„Astăzi an ' 1920, funa MAI ziua 7 a fost ziua Sf. Îniilţări cu timp frumos şi
aceea anr scris spre ştiinţă" .
. I
Grigore N . Popescu

D~

•

„Aztăzi

1920, luna Apr. 30 am scris că acest an are să fie bun şi mai sus ·unde
111n scris pe luna Mai aşa este, să se citească că tot eu am scris pentru cititori".
·•
(~ă semnăturii scris cu cerneală neagră)

•

(Continuare antecoperta II)
,,În ziua de 27 Aprilie 1930, adică în Duminica Tomei, s-a oficiat parastasul
p ·ntru cei 108 morţi din comuna Costeşti-Argeş, arşi de vii cu biserică cu tot în
n aptea de Domnul Hristos".
Am scris spre amintirea celor ce vor veni după mine.
Constantin Zalllfira (Costică Lemanru) Cântăreţ Piscani

•

. (O însemnare marginală). Cântăreţ · Ion Florea 21., Mai 1942. Contribuţii
h neşti la bis-erică ( 1918 ?). Se pare un leu de familie: Maria Piscanu, Grigore Oina
( trăbunicul meu), N. Lăziirescu, Marin N. Dina, Ion şi Maria Arvatu, 2 lit (?), 0;40„
(I I), pedepsiţi(?); Niţă Ducănoiu, 1 lit, 0,20 lei, pedepsiţi; Dumitru M . Niţă, I lit, 0,0
I I, pedepsiţi; Uina şi Floarea Dina, 2 lit, 0,40 lei, pedepsiţi; Grigore Dina, 1 lit, 0,20 lei
p casă (?); Rafira Bedereagă, 1 lit, 0,20 pedepsiţi; Ion Drăgoescu 1 lit, (0,20 tăiat, în
11r Ina!).
(selecţie) (scris cu s:emeală neagră, fără dată)
I
'
•

•

.„

Mineiul pe luna mai Editm;a Bucureşti, 1983. 1936 luna mai 31 · (scris cu
1 1 ion negru).
; „În acest an din cauza răcelii de • primâvară a căzut o brumă şi a distrus tot
111du l de la pomi în special zarzări şi pruni nu avem anul acesta rost de ţuiCă. Celelalte
1 •olte merg Binişor. Ploi multe de MoŞi ·Scriu pentru arilintire".
Servitor al bisericii N. Gh. Boncea
'

.

1916 Mai 1-iu (scris cu cemtfală 'neagră)
•il
„Anul 1916, ziua 1-iu ·Maiu au fdst la Dumininca Slăbănogului, adică a 4-a
1h1pll Paşti şi după drept cuvânt ân Sfânta Biserică trebuie şi de datorie este, ca să se
11 ş i de-ale Profetului Eremia, ceva, câtuşi de puţin, că mult a fost iubit de Dumnezeu
111 t sfânt.
Pentru aceea eu I-am ânipodobit l pe cât .si,a .putut cu ' al' sfintei Învieri şi al '·
I bllnogului.
••
Însă ceea ce cred este că mulţi Dascăli Bisericeşti'ân această zi pe bietul sf.
11111 roc Efimia nici ân samă nu 1-a Băgat, mai cu seamă de-aia de face pe fudulul şi pe
11v ţatul,cumesteRăsciciratulNostril(l)". '
.!·; • •
,.
.r
· (l)i Cântăreţul Ion Lemnaru din Negreni 11
i '
J
••
Grigore N . 'Popescu ·
r

.

-

r

„Cu ajutorul Domnului Isus Cristos Domnul Nostru ajunserăm şi pe 1-iu Mai
t tl orent 1916 care pe prima pagină
din eroare s-a pus 1915 şi sau(!) îndreptat la
https://biblioteca-digitala.ro
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11111111ent. Pentru aceea scriu şi aici ca să se ştie că din greşeală sa (!) îndreptat, şi mai
t u că în anul corent 1916 timpul este frumos cu ploi şi din poame zarzăre sunt multe,
o tlin celelalte fruct e până în prezent nu prea se cunoaşte bine că le-a mai atacat
ltrnme le din aprilie expirat şi nu se ştie ce va rămâne bune.
Pentru care de ştiinţă am scris să vază şi popa, că moare dă prune şi îi place
1 hiul mai cu seamă şi Lemnarului la pomeni''.
Grigore N Popescu paracliser din 1872

*

Minei'pe luna iunie - Editura Bucureşti, 1894.
„Astăzi la anul 191 la hina' iunie, adică ân noaptea zilei de 8 spre 9, pe la
111 :r.ul nopţîi ne-a plouat că ploaie mare cu Trăznet şi fulgere, pe care aici în părţile
h ului oa şi Doream, că a săturat pământul şi de Bucurie am scris creionul ân
u 1lntire".
(fuă semnătură, dar scrisul aparţine sigur lui Zănoiu

•

„Astăzi

31 mai 1916 pe la prânz a dat aici în părţile locului oă ploaie venită de
1pus şi Miază ~ Noapte, oă ploaie mare co grindină, din care unele din pietre era(!)
c (de) 50 grame, dar Era date rar că n-au făcut multă stricăciune, pentru care la ân
u lunie"am scris şi ce va mai fi şi de aci nainte mai scriu'~.
(fuă semnătură, scris cu cerneală neagră)

•

Amintire - 6 iunie 193 7.
„Astăzi 6 iunie c.o. ultima Duminică ce. urmează să facă serviciu Părintele Gh.
I lteanu - Negreni, urmând ca de la Înălţarea Domnului să facă serviciul divin pr. C-tin
I t ltrescu, Noul Preot: Săi(!) Ajute Dumnezeu".
;•Servitor al Bisericii Piscani N. Gh. Boncea (scris cu creion negru)

*

(Continuare, cu pix albastru)
•"
„Spre aducere în această zi de vară timpul prezintă f bun cu o speranţă de
colte bogate. Tot omul merge la muncă în această zi, iar biserica este lipsită de
11o riaşi" .

•

„Astăzi
să

se

ştie

Cântăreţ

bisericesc Gh. Zamfira

în anul 1942, luna iunie, .ziua 7 (Duminică) a doua după Rusalii, scriu•
pe viitor că până acum anul merge fbine toate recoltele".
.
Gheorghe N . Zamfira. Cântăreţ (scris cu creionul negru)!
,..

J

•

li! .....

„Astăzi 29 iunie 1943 Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel am serbat Amintirea pe Ia
I I. Petre Vasilescu".
N . Gh. Boncea, Cântăreţ bisericesc
.f.
')
1'1
(scris cu creion roşu)

..•

(Scris cu creionul) 29 Iunie 1944
„Sfinţii Apost<>li Petru· şi Pavel ," ziua Onomastică a fostului Cârciumar Petre
V silescu din> Piscani, care îl învrednicea D-zeu dă ne invita pe tot Clerul acestei
131serici la o copioasă gustare, În cinstea zilei de Astăzi.
https://biblioteca-digitala.ro
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Acum Petre a murit n-are cine ne mai invita.
Dumnezeu să-Ierte(!)".
Servitor al bisericii N. Gh. Bom

...

'

Minei iulie - Editura Bucureşti, l 894.
„Spre ştiinţă să fie cele ce am scris la instalarea pr. C-tin Dumitrescu la n 111u
parohie Piscanii de Jos, s-a rncut în ziua de 2-a iulie l 937".
C. Zamfira - Cântăreţ, Gheorghe Retevoiescu - Cântn1111
Săvulescu - Cântăreţ, Gh. Zamfira, N. Gh. Bon ·1"
...
Amintire, 25 iunie 1937. Alegerea Consiliului Judeţean la secţia de vui
Coşeşti"

N. Gh. Bon

11

*

Amintire (cu creion chimic).
„Spre ştiinţ~ urmaşilor noştri fiind crăpată la ziduri din timpul cutremur 101
din vremuri şi primind şi surpături la Catapeteazmă de la Genici (?) s-a ţinut prov iwt
cu popi de lemn până în acest and973, când sub îngrijirea cucernicului pr. San hi
Vasile s-a consolidat cu fier beton şi ciment(!) şi cu tiranţi de fier legându-se peste toi
Şi cu ajutorul lui D-zeu şi cu obolul credincioşilor s-a terminat cu bine în zhrn
de 28 iulie I 973 ".
(scris cu creion chimic pe fila de gardă) Semnătura lips ş i

*

„În ziua de 12 iulie 1941 a fost un înec dea înecat toate luncile, au ieşit ap I
din matca -lor şi-aui rncut pagube enorme ta toţi locuitorii. A plouat de pe ziua de IO
iulie în continuu şi ziua şi noaptea.
Judeţul Muscel a fost tot avariat şi judeţul ,Argeş jumătat~. După cât s-11
constatat de cei mari poduri rupte, şosele, linii de· fier, oprirea circulaţiei pe timp de 2- 1
săptămâni până la refacere".
Scrisă spre ştiinţă, Servitor bisericesc N. Gh. Bone 1
.r .
„Astăzi

*

3 l Iulie 1915 s-a scris pe această carte, ca să fie ştiut, pe cât a vom
viaţa de la Bunul D-zeu Sf. că ân anul acesta au fost Bine dar a plouat cam mult aici 611
părţile locului şi cu din care cauză recoltele de pomului sânt cam slabe, nu prea est
legătură' la porumb .•
Iar prune şi celelalte poame s-a rncut de mijloc şi cam pe alocurea, pe unde au
fost munciţi pomii".
Scriitor Grigore N . Popescu
t~

...

„În anul corent 1915 este în Europa Rezbel ânfricoşat, numai noi, România,
pe loc, dar gata pentru mobilizare, unde vom fi chemaţi de patrie ca şi celelalt ·
state".
Grigore N J:>opescu paracliserul bisericii filiale Piscani ,
care am servit din copilărie la Sfânta Biserică .
(cerneală neagră şcrisă cu toc şi peniţa )
stăm

.
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„Spre ştiinţă să fie că anul Dorrmului 1915 ne-a sosit, dar timpul ne
pe noi cei săraci, că iama este cu"sloate şi moină , de la care timp r~u
duce (indescifrabil) că prin copii oamenilor este guturai, care-i zic doctorii
11 llrească , mai este şi o •mare frică şi în tot poporul că se aude de resbel şi cu ţara

p

m ântează

11110 tră .

Iar Rusia, Austria, Germania, Belgia, Serbia, Franţa, Englethera, Turcia şi
1untele Negru, sânt ân focu cil Resbelu, âncă din anul expirat 1914 şi s-a omorât multă

lume".

•

Scriitor Grigore N. Popescu
scris cu toc şi peniţă)

(cerneală neagră

Minei august - Editura Bucureşti, 1984, 16 August 1942 -

Duminică

(scris cu

1 Ion).

,,În noaptea de 15 spre 16 august Bunul Dumnezeu sa îndurat sa îndurat (!)
păcătoşii şi după o lungă secetă, în cele mai călduroase luni, a dat o ploaie
1d ravănă, tru-ă vânt sau piatră de a adăpat brazdele pământului, care până atunci fusese
ub arşiţa soarelui.
P.orumbii începuse a se usca, semănăturile la fel încât intrase groază în
o menii necredincioşi, pentru că chiar în această perioadă de groază prin care treceam
I ind ameninţate de seceta cea mare la care se mai a<lăuga războiul cel mare după întreg
nlversul, cu excepţia câtorva ţărişoare mici, oamenii tot nu veneau la biserică şi se
I cuse foarte răi, încât nu mai putea nimeni să numere nelegiuirile ce se fliceau.
Dumnezeu care în. tot anul acesta nu ne-a părăsit o clipă, s-a milostivit şi a mai
uat iarăşi ploaie din abundenţă Duminică toată noaptea şi luni. Cele ce erau amintite şi~
1u revenit şi iarăşi avem recolte bune. Dublu de boabe a ajuns la,800 lei şi nici aşa nu
c găseşte. Umblă lumea din sat în sat cu sacii la umăr şi nu găseşte boabe. Am văzut
copii de 7-8 ani slabi şi nemâncaţi mergând cu un dublu de boabe pe umărul lor slab
(câte) 13-14 kg fiind trimişi de părinţii lor să găsească boabe pe unde vor putea găsi.
Am scris aceasta spre ştiinţa celor ce vor venii".
Gheorghe N . Zamfira (Cântăreţ bisericesc - 16 august 1942)
pr noi

•

„Leat 7285 de la Adam, 1777 de la Hristos. 1910-1777, 0133 (scris cu
cerneală neagră).

Prin. urmare să se ânţelegă.
· Că Sfânta noastră Biserică cu hramul Sf. Nicoţae -unde serveşte, această carte,
adică satul Piscani, corn Purcăreni, este de 133 de ani, după socoteala ce s-a flicut prin
cifrele de mai sus, scrise cu creionul de Dorrmuj Gheorghe ·sopcolicul, profesorul
Şcoalei Normale de Câmpulung. Adică leatul 7285 de la Adam şi leatuJ 1777 ani de la
Domnul Nostru Isus Cristos, pentru aceea s-a scris, de ştiinţă.
La 1910 August 4". Grigore N. Popescu

·•

„În anul 191 O au fost binişor, ân întreaga ţară, de bucate, şi pe alocurea şi de
poame, pe unde nu au fost omizi şi piatră, dar pentru vite este Belşug de notreţ (!) în
toate părţile şi cu fâneţea îndţiajUJlS'.
.
Iar lumea nu mai urmează Sffinta Biserică ca mai nainte".
Grigore N. Popescu paracliser, am scris.
https://biblioteca-digitala.ro
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„AstăZi · ~ iu August 1915 a fost ploaie ăomoală mai toată ziua şi cu din care
cau~ Holdele de porumbari nu prea dă speranţe frumoase, ân acest an' din cauza a
ploilor prea multe. Iar porumbul vechi se vinde foarte scump pe preţ de lei
50/00 dublu decalitru de 15 chilograme ân.greutate, adică uocaua veche pe
doi
25 bani, ca în timpul de foamete" .

*

,,În anul corent' 1915 este un înfricoşat Rezbel ân Europa, precum n-a mai fo st
nu ştiu ce va mai fii pe viitor''.
1
' ·
Grigore N. Popescu-paracliser (scris cu cerneală neagră)

şi

.

·~

*

„Sâmbătă

29 august 1970.
Spre amintirea urmaşilor, redau câteva cuvinte privind fazele acestui anotimp.
Vremea temperată, bolta cerească parţial acoperită cu nori, ploi din abundenţă, recoit!!
frumoasă, porumbul în ·medie 60 !'ei pe dublu.
Deşi sărbătoare, destul de însemnată (Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul ) în
bi~erică
a participat nici o persoană.
Toată lumea după preocupări personale".
"
· '
Cântăreţ bisericesc - Gheorghe N. Zamfira

nh

,

I

Minei pe.luna septembrie Editura Bucureşti, 1891 (fila alb«» de gardă).
„.A'.stăzii 'An 1905 am scris aici ca să se ştie că de 3 ani ne bântuie foametea şi
cauza secetei nemaipomenite şi porumbul s-a scumpit mai rău ca grâul".
1905 septembrie 4 - duminică Grigore N. Popescu
·

1

1

*

„Astăzi

1909 au fost aici în părţile locului tot secită în timpu] verii şi recoltele
porumbului au suferit mai mult de jumătate în producţie, încât fasolea au fost numai la
1
zăvoaie şi tot în scădere 1pe preŢ de 20 bani' chilog''. ·
~
Grigore N. Popescu
„Astăzi

*

13 Sept 'l952 1am fost în biserica Piscani".
Gh. Ionescu - Pictor

*

„În anul 1915 a dat bruma în corenta luna septembrie de Sf. Marja Mică şi aşa
din cauza acestei răceli nemaipomenite prea de timpiiriu; 'Pe 14 ale lunii, .adică până la
culesul Cristovul viilor,' acea brumă a făcut multe stricăciuni la zarzavaturile de
' toamnă, ca ardei şi altele precum şi porumbul verde, pe la zăvoaie a suferit stricăciun i
că Iau(!) apucat crud, A' părţile loculuL De aceea am scris ca să se ştie pe viitoF, că în
anul acesta porumbul s-a' vândut şi cu 3 lei.dubla de boabe socotit chila pe lei 105 şi
suta de oca pe vechime cu lei 25 (?)bani 25" .
• < (
Grigore N. Popescu
T)

„Idem în noaptea de

*

Sântămăria Mică

a dat bruma, ca în anul l 933".

C. Zamfira
„În anul 1915 Juna septembrie abia s-a făcut mălai nou şi nu mai suferim noi
cei de la ţară fiindcă este bereche{".
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13 sep~. 1~42
„În această zi după termin~rea Sfintei Liturghii, fiind duminica s-a fhcut
orviciul pentru înmormântarea lui Mitică Degeratu mort în războiul cu Ruşii, în
·
regiunea Caucazului. '
Fiei (!)ţărâna uşoară!
„Omule muritor nu te mira i:ă ce eşti au fost (şi eu) şi ce suiit vei fi".
Gh. N. Zamfira, cântăreţ

*

Mineiul lunii octombrie, Editura Bucureşti, 1892 (scris cu cerneală neagră).
„În anul 1912 au început ploi mari chiar din Juna lui august, anul corent 1912.
Au plouat continuu, adică din luna septembrie expirat, din cauza deselor ploi turnate,
1pele râurilor şi gârlele au fhcut stric'ăciunf încât toată ţara precum. şi în corenta lună a
lu i octombrie, au fost tot ploi mari încât s-au sperat, s-a speriat toată lumea - cu
trânsura recoltelor care prin multe părţi ale Ţării au rămas porumbul necules că apele
vărsate au umplut câmpiile. Şi mai scriu, aici pentru amintirea cititorilor din vremurile
viitoare că tot din„corenta 1ună octombrie s-a început Rezbelul între Turcia şi Bulgaria,
S rbia, Grecia ş1 Muntele Negru şi după cum sună gazeta, Bulgaria o să iasă biruitoare
I se va rdubla imperiul
în viitor''.
~
t
•
J
Grigore N. Popescu - Piscani

.*
n
,,În anul 1915 luna octombrie scriu. cum că în această lună de toamnă au fost
plo i mari de au săturat pământul în toată ţara noastră, aşa că semănăturile de toamnă
ub ogoară (?) merge bine. Şi mai scriu aici spre cunoştinţă D-lor cititori că în anul
cesta cu Răs bel -European mult sânge omenesc s-a vărsat în ţările ca Rusia, AustroUngaria, Sebia, Germ~ia, Belgia, Italia, Franţa, Engliterâ, Bulgaria şi Turcia, care
pană
prezent numai ţăra noastră şi cu Grecia stau pe loc, dar tot gata până vă suna
ora de Mobilizare(!) şi să văză unde şi cu cine se va înţelege concret· să fie aliate.
Şi mai scriu spre ştiinţă că în ţara a noastră a fost berechet! Amil acesta dar la
v nzare s:,a vândut pe preţuri mari orlce legume şi chiar cerealele«.
·
1
~ · ' '
'
~1 •
Grigore N. Popescu - servitor bisericesc
...
„Donaţie (fhră dată, eu creion negru). Ioana lui Ion Negoiţă 0,50 lei, Mariţa
I n Hartan 50 bani, ţoana Petre Negoită (sbţia lui Niţă Negoiţă ) 50 bani, Maria Grig.
I . Boncea (mama Nora) 1 leu, Smaranda Gh~ Despa •I leu, Mariţa Vasile Piscanu 1 leu,
nicuţa DumitrU N. Boncea 50 bani, Filofteia Tudose Radu I leu".

în

6

•

r·

*

(Fără dată)

,,Amintire din anul 1937, Luna octombrie ziua 31 Duminica. Această lună a
fost foarte frumoasă cu un timp favorabil în care oanienii şi-au putut strânge recolta
I arte bine. Porumbul s-a copt ca niciodată. Iar spre ţinere de minte am scris aici în
est an a fost foarte bogat.
·
S-a făcut porutllb mult, prune multe, în stărşit de toate".
'
Gh. Zamfira - cântăreţ provizoriu 31 octombrie 1937

'*
I
J
,
Minei luna noiembrie, Editura Bucuieşti, ~1892 (scris cu creion negru)
,..Astăzi 11 noiembrie 1943. A fost înmormântarea celui mai bun, mai frumos
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un om în lume, a celui ce a fost - Mitu Ţuculete răpit de o moartl'
fiind militar activ la un Batalion de Vânători de munte din
Braşov de un proiectil de artilerie într-o temă de luptă.
A fost răpit şi doborât ca un stejar falnic tocmai în floarea vieţii în vârstă dr
numai 23 de ani.
Am scris aici spre eternă amintire a celor ce vor răscoli această sf. carte".
Gh. N. Zamfira - Cântăreţ la această Sflntl Bisericn
(I I nov. 1943 - cu cerneală verdei
tot ce poate

să aibă

năpraznică şi fulgerătoare,

•

în noaptea de 31-1 Noiembrie a acestui
an a început să cadă primii fulgi de zăpadă şi a continuat să cadă până în timpul Sf
Liturghii care s-a tenninat la ora 10 şi K Spre amintire".
Cântăreţ onorific Gh. N. Zamfiru
„Astăzi I Noiembrie 1953 Duminică.

•

(continuare cu cerneală neagră)
,Jn anul 1911 Luna Noiembrie I 1-iu ziua marţi am scris aici, pe aceastu
sflnt:A carte, ca sa se ştie pe viitor de domnii cititori, că anul acesta a fost bun, rodito•
de bucate şi cu o toamnă foarte frumoasă, aşa că fasolea s-a vândut cu preţ, adică pe Ici
3 bani 50/00 şi ani pe unnl s-a vândut şi cu 4 lei merticu, adică dublu decalitru, pe car~
preţ a fost foarte mulţumiţi şi porumbul este copt".
Grigore N Popescu - omul sfintei Biserici, Piscani

•

Luna lui Noemvrie
„în anul 1916 la 1-iu Noiembrie când tot astăzi de D'lllJţea s-a ântâmplat de au
fost zi ântâiu ân 1911 cum atunci în acel an s..a scris mai sus, aşa şi în acest an de 1916
sau(!) scris ca sa se ştie de aceia ce vor mai ceti pe această sfănta carte, că anul acesta
a fost bun, roditor de toate şi cu cea toamnă frumoasă. Porumbul a fost copt, fasolea s-a
vândut pe 4 lei Dublu şi nucile pe 5 şi 9 lei nuca(?) ân fine toate cu preţ bun, numai
Rezbelul ne sperie cam rău dat(?) tot noi român.ia(?) sperftm să câştigftm".
Grigore N. Popescu - omul al sfintei Biserici (scris cu cerneala neagră)

•

„La 20 Nov. 1908, adică în ziua Sfintului Grigore Decapolitul, făcătorul de
Minuni, am scris aici spre ştiinţă ca au fost o zi frumoasa şi soare strălucitor aşa că şi
oameni (!)
(?)au fost sănătoşi şi de bucurie nu au venit la sBnta Biserică ca să
se Închine sfintelor Icoane, cum Învată sfăntul. Şi eu am sens spre amintire că noi
creştinii sîntem mai răi ca Catolicii(!) şi la ŢarA nu se mai respectll credinţa".
Grigore N Popescu ajutoriu ân serviciul Sf. Biserici Piscani 1908 ora 8 .

•

Noiembrie 29 anul 1937
,,A clzut din cer primii fulgi de zăpadă".
Gh. Zamfira cântăreţ provizoriu parohiei Piscani de Jos, corn. Piscani

•

10 Noiembrie 1940, Duminica dimineaţa la orele 3.35 m după miezul nopţii
s-a cutremurat pământul, cum niciodată nu s-a mai cutremurat. S-a auzit vuiet mare şi
s-a văzut lumină pe cer către amiază zi(!) şi răsărit.
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Clădirile

în· acele· zguduituri„ în parte. s-au dărâmat, însă nu a fost locuinţă
Vitele mugeau, păsările crăoneau, iar câinii au
I trat cel puţin un sfert de oră după încetarea cataclismului care a durat aproape 4
1> tru) minutcr. Mişcările de dătriere (sic !) ale pământului au fost sensul : de la nordv st spre nord-est.
În urma acestui cataclism (cutremur) sf. locaş de închinare al satului Piscani
re datează de aproape 200 de ani a suferit oarecare dărâmături, în special în pronaos
n partea de nord deasupra cristelniţei, dărâmându-se un colţ de boltă. Acestea s-au
·ris spre ştiinţă celor viitori.
Pr Paroh C Dumitrescu
Cântăreţ provizoriu Gh. Zamfira
(scris cu cerneală albastră)

r •ladire) care să nu fi sufefit • stricăciuni.

•

(completare cu creion negru)
„Tot în acel cutremur Bucureştiul a suferit un sfert

stricăciuni, dânnături ,

morţ i şi răniţi .

mai o

În Moldova, oraşul Panciu a fost şters după faţa pământului, ne mai rămânând
în el.
Ploieştii iarăşi au suferit mari stricăciuni.
Spre ştiinţă celor ce vor venii".
17 Noiembrie 1940 Duminică Cântăreţ Gh . Zamfira

casă

"'

Minei pe luna decembrie Editura Bucureşti, 1892.
„ l) An t 91 O, scriu eu aici că în acest an a fost bine în părţile Jocului, mai cu
eamă pe unde n-a fost omizi la pomi au fost poame multe şi cu preţ bun".
Grigore N Popescu, servitor bisericesc din anul 1872
2) Scriu aici în această stăntă carte spre amintirea celor ce citesc (!)în viitor
(fo loseşte numai â şi înainte şi în text, n. ns.), cu băgare de seamă şi cu bună ascultare,
că în anul corent 1913, porumbul verde din recolta acestui· an 1913 a fost din cauza
timpului friguros şi ploios pe vară la creşterea lui, aşa că ne aşteptăm că nu mai
mâncăm noi ţăranii mălai noi.
Dar iată minunea cea de folos ce cu puterea Creatorului, rugăciunea
credincioşilor plugari, s-a copt porumbul cel verde şi «ântârziat>> că în luna septembrie
s-a copt porumbul cel nou şi «ân Octombre» s-au cules Juncile, însă deşi era porumbul
cam verde şi se întristase muncitorii agricultori că «lise» va strica porumbul, ca în alte
dăţi, dar milostivul Dumnezeu, Domnul Nostru Iisus Cristos ne-a dat un timp de
toamnă frumos, cum a binevoit ca un puternic a toate şi s-au uscat porumbul în pătule
şi li s-au retezat coamele speculanţilor, sau(!) ruginit magazinele cu porumb la jidani şi
grecoteii din ţară .
Şi în sffirşit bogaţii au flicut, n-au mai zis să bage pe cei săraci la ei robi pe
mămăligă. Amin!".
(scris cu cerneală neagră) Grigore N . Popescu Piscani

•

Penticostar, Editura Bucureşti, 1889.
„În amintire veşnică
Va rămânea aceste rânduri ca să se ştie în viitor că în an 1937 a fost o secetă
cum aproape nu s-a mai pomenit vreodată, cum spuneau bătrânii, că eu n-am pomenit
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secetă aşa mare în timpul sapei şi al arăturii, căci anul acesta n-a plouat de la ziua 1
doua de Paşti şi până în Duminica Tuturor Sfinţi lor (27 iunie) sf. (!)şi încă nu se ştie şi
de azi înainte cât timp va mai fi secetă.
'·
Porumbii s-au useat, iarba la fel, oamenii n-au mai putut săpa, în definitiv
suntem aproape de pieire.
~ Dumnezeu să se milostivească spre noi păcătoşii!".
Constantin Dumitrescu
Gh. N. Zamfira cântăreţ bisericesc
27 iunie 1937 N . Gh. Boncea (cântăreţ Il, n. ns.)

*

I·

Liturghie pe 1906 de Paşti (Penticostar), Maria Arvatu 0,35 lei, Dum itro
Piscanu 0,20 lei (soţia lui Tudor Piscanu), Naie Boncea 0,20 lei, Ilinca N. Oina,
Dumitru Hartan.
(listă selectivă )

OLO WRITINGS ON CHURCH BOOKS
Abstract
The paper shows some writings, which are presented on religio1.ts books fro111
the•modern and contemporary epoch preserved in the churches from Piscani village.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, serie ISTORIE, TOM XIII, 2004

PARCUL TRN ALEA
VASILE NOV AC

0

Parcul Trivalea reprezintă, pentru piteşteni, Ioc de odihnă, de promenadă, de
dar şi cel mai important rezervor de aer curat, în faţa asalturilor numeroşilor
foctori nocivi, care poluează zona.
Cu toată importanţa sa pentru viaţa locuitorilor din capitala Argeşului, nu s-a
hucurat până acum de o lucrare specială care să-i fi fost dedicată. Doar Teodor
Mavrodin, în Istoria Primăriei Piteşti, aplrută, la Piteşti. în anul 1996. face câteva
referiri, Ia paginile: 136, 163 şi 165. Citim una din relatArile sus zisului autor, de la
pagina 165:
„Parcul Trivalea. La elaborarea planului de sistematizare, s-a ·dat o atenţie
deosebită Parcului Trivalea, care constituie cel mai important Ioc de agrement al
orăşenilor, având pentru oraş o deosebită însemnătate. În acest sens, Ia proiectarea
noului bulevard, s-a urmărit crearea unei legături mai strânse între parc şi oraş" 1 •
Autorul prezinta preocupările autorităţilor piteştene pentru transformarea
Pădurii Trivalea în Parc, între
1902 - 1913:
,,Deoarece Pădurea Trivale se afla la marginea oraşului, oficialităţile,
împreună cu locuitorii, s-au străduit să transforme o parte a acesteia în parc pentru
agrement, de(lumindu-1 Parcul Trivale. Pentru aceasta, Primăria s-a adresat contelui
Thedeus Graf Lubenschi din Austria, în vederea cumpărării unor arbori ornamentali,
·
care să fie plantaţi în parc...
Pentru ~ărirea suprafeţei Parcului, Primăria a cheltuit însemnate sume de bani
cu „exproprierea pentru utilitate publică" a unor terenuri particulare, pe care Ie-a
distracţie,

anii

cumpărat.

În anul 1903, arhitectul peisagist E. Redont a fhcut un plan de înfrumuseţare a
Parcului, apoi, a comandat în străinătate copaci ornamentali, pentru a fi plantaţi.
Zece ani mai târziu, arhitectul Pinard din Bucureşti se oferă să înfrumuseţeze
Parcul, prezentând Primăriei planul său. În şedinţa Consiliului Comunal din 28 mai
1913, se aprobă „lucrările de amenajare a Parcului Trivale şi facerea eleşteului"
conform proiectului şi devizului prezentat.
Cu ajutorul unor credite suplimentare, aprobate de Ministerul de Interne, s-au
cumpărat şi s-au plantat flori şi copaci ornamentali şi în Grădina Publică şi pe
Bulevard.
• Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti.
1
Teodor Mavrodin, Istoria Prlmlirlei Piteşti, Piteşti, 1996, p. 165.
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De asemenea, s-au comandat, la Bucureşti, 50 de bănci simple şi duble, carr
au fost aşezate, în Grădina Publică, pe Bulevard sau în Parc'".
Documentele aflate la Arhivele Naţionale Direcţia judeţului Argeş, în fondul
Primăriei Piteşti, mai ales din prima jumătate a veacului al XX-iea, ne ajută să 111·
facem o imagine despre eforturile Primăriei pentru transformarea unei părţi a Pădur11
Trivalea într-un foarte frumos parc de agrement şi distracţii.
La 5 decembrie 1847, exista un cătun Trivalea, care împreună cu cătunele
Niculceşti, Lăcăria, Prundu, Vătăşeşti, Geamăna Mică, Geamăna Mare, Lacu ~'
Gemenii Mari, se afla „pii moşia orăşeneascll" 3 .
În luna iulie 1844, oraşul Piteşti se învecina, la „soare apune cu Schitu
Trivalea, metohul Sfintei Mănăstiri Cozia"4 •
Prima dovada surprinsă documentar de noi, privitoare la preocuparea
autorităţilor din Argeş pentru crearea Parcului Trivale este din 7 mai 1899, cârni
prefectul judeţului Argeş, Ion Comăneanu, anunţă pe preşedintele Comisiei Interiman·
a Urbei Piteşti:
,
„Dl. Ministru al Agricultllrii, Industrii, Comerţului şi Domeniilor, prin ordinul
nr. 32555, binevqind a aproba a se da în primirea urbei Piteşti terenul de 4 ha. şi 8000
m. p„ diri care 3 ha. şi 8600 m. p., acoperite de pădure tânără, ce se află detaşată dr
corpul principal al Pădurii Trivalea Statului, spre a servi ca alee, la înfrumuseţaren
5
Şoselei Trivalea„." •
M. N. Mihăilescu Syrius, şeful Ocolului Silvic Piteşti, declară că a predat
provizoriu oraşului Piteşti „4 ha. Şi 8000 m.p. din pădurea situată, în partea de est 11
pădurii, lângă Schitul Trivalea"6 • Predarea s-a ~cut, în conformitate cu adresa Ocolului
Silvic Piteşti nr. 419 din 14 mai, care solicita preşedintelui Comisiei Interimare a
oraşului Piteşti: „„. pentru a servi ca parc de înfrumuseţare a acelei şosele. „ am onoarea
a vă ruga să binevoiţi ca, în ziua de 17 mai a.c„ să vă aflaţi la localitate, spre a putea
preda, în mod provizoriu terenul în cestiune; cunoscând că p~edarea definitivă nu se va
putea face decât după votarea şi promulgarea legii de cedare" .
În vederea intrării definitive în posesia terenului, din partea dreaptă a parcului,
preluat provizoriu, Primăria PiteŞti se adresează, mai întâi, ministrului Domeniilor şi,
mai apoi unor deputaţi _şi senatori. Adresa, din 25 iunie 1905 elitre Ministerul
Domeniilor este incompletă. Partea de început se refer!! la importanţa Parcului Trivalea
şi prezintă câteva argumente, lipsindu-i sfârşitul:
„Domnule Ministru!
Este îndeobşte cunoscut avantajul ce oraşul Piteşti are prin situaţiunea lui,
imediată lângă Parcul Trivalea, în apropriere cu Ocolul Silvic cu acelaşi nume, parc
pentru care comuna Piteşti a cheltuit şi cheltuieşte o însemnată sumă de bani, în raport
cu veniturile de care dispune.
Acest parc este veşnic vizitat de o mulţime de străini şi nu şi-ar fi avut
existenţa dacă acel onorabil minister, în mod provizoriu, nu ar fi donat comunei o
2

Ibidem, p. 136.
Arhivele Naţionale Argeş, fond Primăria Piteşti, dos. nr. l/1843, f. 26.
'Ibidem. dos. nr. 3/1843, f. 48/261.
' Ibidem, dos. nr. 24/1899-19 IO, f. I.
''Ibidem, f. 3.
7
Ibidem, f. 4.
1
·
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lnllndere de teren de 4 ha. şi 8000 m.p„ acoperjţi cu pădure şi ppieni, în partea, stâng~ a
lllrării din parc, în anul 1899, luna mai.
·
Domnia Voastră, cu ocazia inspecţiunii ce aţi făcut Ocolului Silvic, în luna
111 i a.c„ cred că· v-aţi convins de cheltuielile ce comuna a făcut şi pe partea dreaptă a
11 1 rării în parc, cu plantaţiuni, drumuri şi alte îmbunătăţiri.
Cum, însă, pe partea aceasta, comuna nu are până în prezent nici un drept
dat de minister, pentru a face planta~iuni·sau orice alte lucrări de înfrumuseţare ,
· În vedere că singura distracţie a oraşului Piteşti este numai acest parc;
În vederea începutului de lucrări deja făcute de comună şi pe partea dreaptă;
În vederea că într-un moment dat, onorabilul Ministeru poate da în exploatare
durea după această parte a parcului şi, în acest caz, fie prin căderea copacilor tăiaţi,
prin modul de exploatare al antreprenorului s-ar distruge toată plantaţia
ş i noaselor; drumurile şi chiar construcţiile făcute, astfel că s-ar cauza comunei un
m re prejudiciu;
•
~
.
în vedere că va fi lipsită comuna şi de partea dreaptă a intrării în parc şi a se da
veri o dată pădurea în tăiere, atunci s-ar pierde toată frumuseţea şi farmecul parcului;
În vedere că tot ce dă parcului aspectul unei staţiuni climatice străine" este
numai partea dreaptă de la intrare despre Cimitirul Catolic; .
r
În vedere că oraşul Piteşti, în ce cpriveşte atenţiunea 'înaltelor Autorităţi,
ntotdeauna a fost lăsat uitării, când a fost nevoie să i se facă veri un mic avantaj cum
. te cel de faţă" 8 (Sfflrşitul lipseşte).
·
· P;rin adresa nr. 3712 din 24 noiembrie 1905, sunt rugaţi senatorii: C.
BA lăceanu şi Nunian şi deputaţii: M. l. Căprescu, Radu Maridrea, Gh. l. Rădulescu,
ftpitanul Gh. Dascălu şi Grigore Gr. Pacsinade să intervină pe lângă Ministerul
I omenHlor pentru ·ca cedarea de teren „să fie transformată în lege" şi să fie cedat şi
l renul din partea dreaptă9 :
Ca urmare a acestor intervenţii, la 29 martie 1906, Minister.u l Agriculturii,
Industriei, Comerţului 'şi Domeniilor scrie primarului oraşului Piteşti că a dat ordin
ofil lui Regiunii a 7-a Silvice „să delege pe un domn silvicultor c~ să predea în primirea
tlolegatullii Primăriei terenul de 11 ha. 9000 mrp. din Pădurea Statului Trivalea, pe care
m fost autorizaţi a-l ceda, prin lege~1publicată îrrMonitoiul Ofici~ no. 2300 a.c.",10 •
Alexandru M. Vestemiam, primarul oraşului Piteşti, mulţUJl!.eşte . lui I. N.
Lnhovari, ministrul .Domeniilor, în numele Consiliului Comunal, pentru „terenul ce aţi
binevoit a dona comunei Piteşti, pentru mărirea Parcului Trivalea" 11 • La rândul său, Ion
N, Lahovari răspunde, la 28 aprilie: „Mulţuminndu-Vă, atât Dv, cât şi membrilor
onsiliului Comunal, sunt fericit Că am pututu contribui la înfrumuseţarea oraşului" 12 :
La li aprilie 1906, Alexandru M. Vestimian şi inginerul arhitect al comunei,
. I. Gabrielescu preiau de la Emanoil L Negoiescu, şeful Ocolului Silvic Trivalea, pe
baza unui proces verbal, „unsprezece hectare şi nouă mii. metri pătraţi, teren acoperit cu
păd ure şi poieni, în baza legii votate de Adunarea Deputaţilor de la 6 martie 1906„.

1

Ibidem, f. 5.
' Ibidem, f. 6.
111
Ibidem, f. 7.
11
Ibidem, f. 8.
11
fbidem, f. 9.
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promulgată în ziua de 12 martie 1906,: prin înaltul Decret Regal no. 1315 ş· publicatl\ f11

Monitorul Oficial nr. 280/906, teren necesar comunei Piteşti pentru lărgirea Parculu
T~v~ea ..

1

Em. I. Negoescu, şeful Ocolului Silvic Trivalea, declar că am pr-edat comun I
Piteşti... terenul arătat mai sus, conform planului întocmit de noi, ·care a· servit de ba:r
la votarea' legii de cedare, ~în mod gratuit, a acestui teren, plan pe care l-am apli . li
astăzi pe• faţa pământului , stabilind prin movile şi copacii despre stat, marcate ~·11
ciocanul silvic circular P. S 144 'hotarul despărţitor între stat şi comună şi pe care pi 111
l-am subscris ambele părţi şi după care copie identică s-a liberat Primăriei Piteşti ,
subscrisă de noi, pentru respectarea hotarelor.
Esplicăm di pentru o mai bună lămurire a aplicării zisului plan pe ter 11 1
măsurătoarea s-a început, luând de bază Şoseaua Trivalea - Piteşti, plecând din movi111
din marginea acostamentului şoselei din partea sudică a apei Văii Stancii ce mer
spre Pepiniera Ocolului Trivalea, cu distanţele de 85 ,50 m. + 59 m. + 81 m. n
prelu-ngire, pe margţriea drumului ce merge la Pepiniera Statului; unde am sosit î11
movila de la piciorul versantului din acostamentul despre porţiunea care s-a cedat.
Apoi, de aci, a pornit spre· nord-est în sus pe coastă, cu orientarea de 59 grade 30
minute şi cu distanţa de 253 m. Am ajuns în platou, unde am făcut o 239 grade 30
minute movilă de hotare, iar de aci înspre dreapta, pornind spre est cu orientarea de 88
gtade şi 45 minute şi cu distanţă măsurată de 328, 50 m. În linie dreaptă, mergând p
268 grade şi 45 minute platou, am făcut o nouă movilă de hotar. De aci, tot cătt
dreapta, mergând către sud-est, cu orientarea de 118 grade 40 minute şi cu distanţa d
27 m., s-a sfiirşit 298 grade 40 minute numărătoarea şi actualul plan al fostului cimitli
catolic, unde s-a fi\cut o altă movilă .
.
De aci, s-a tontinuat măsurătoarea de-a lungul planului cimitirului în
direcţiunea către sud şi pe lungimea de 30 m. până la colţul planului, iar de aci la
stânga, în direcţiunea estică şi cu lungimea de 147 metri, ne-am coborît de vale căt r
Şoseaua Trivalea până în colţul sudic al planului, de unde, îndreptându-ne spre stângu,
· paralel cu Şoseaua Trivalea şi tot de-a lungul planului, pe o lungime de 45 m., lâng
~ Casa Cimitirului, am făcut o altă movilă, din care, cotind la dreapta, către sud şi în sus,
perpendi6ular pe Şoseaua Trivalea, cu distanţă de 11 m, am făcut ultima movilă, exa 1
în marginea trotuarului şoselei" 13 •
·
La 18 aprilie 1906, ? „publicaţiune" a Primăriei Piteşti anunţa pe piteşteni cn
„orice domn orăşean, orice familie poate să se preumble prin zisul parc, în orice zi,
1
' căutând numai a nu distruge plantaţia de răşinoase"'~ . Totodată, sunt ameninţaţi vecin i
să înceteze cu distrugerile, căci vor fi aspru pedepsiţi :
„Se aduce, de asemenea, la cunoştinţa tuturor mărginaşilor din jurul acestei
'proprietăţi , cari aveau obiceiul de a devasta pădurea, c'ă vor fi urmăriţi şi aspru
pedepsiţi pentru or~ce distrugeri făcute , fie în pădure, fie asupra semnelor de hotar·
despărţitoare între proprietatea comunei şi a statului~ 15 .
Pe data de 18 februarie 191 O, Primăria Piteşti solicită din nou Ministerului
Domeniilor să-i mai cedeze o suprafaţă de două hectare şi un sfert, porţiune format n
11

Ibidem, f. 10.
ibidem, f. 12.
is Ibidem.
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d ar din râpe

şi viroage, dar. foarte necesară pentru „a uni şoseaua exister,:ită cu parcul
lupe platou". Ministrul Domeniilor mai este rugat ca, până la terminarea f~rmalităţilor
li predare, „să binevoiţi a dispune să ni se permită ar ~ontinua1 şi pe terenul statului,
I rasamentul pentru facerea acestei şosele, terasamente ce sun"t ajuµse până la hotarul
proprietăţii statului:-,.'.i 6 ,
.
.
. .
"
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor răspun'ae, la 20 februarie, că a aprobat
11 u yi se da în' prirp.ire te~enul în suprafa~ de 2 ha.< 2420 m.p. ,ce a.tj cerut din
proprietatea statului, pentru complectarea înWmuseţării "Parcului Trivalea ... ' predarea
l acum nu este decât provizorie, până când.se va vota şi se va promulga leg~a" 11 •
Picberul I. Gavrilutu, în numele arhit~ctului comunal, cere preşedinţelui
' omisiei Inter,imar~ a con;mnei urbane Piteşti să .aprobe cumpărarea „următoarelor
plante" necesare „Grădinii Publice Tri'va1ea" şi Biseri9ii Sf. Nicotae, precizând şi c~stul
lor, în coroane:
·

1500 Buxus sempervines
~ buc. Iuniperus hibenica niramidales 80 cm. înălţime a 5 kr.
•
F
în
1
4 buc. Buxus piramidalis 40 cm. ălţiroe a 2 kr.
buc. Aristelochi~ sypho - plantăprcătoare
buc. Picea exelsa (moJivdi) 1,80 înălţime a 3 kr.
buc. Hibiscus syriacus Jeanne d'Arc.„
buc. Hibiscus sy(iacus.'. .
·
Transport
·
2 buc. Weig~Jia alba rosia grandiflora a 80 filere
buc. Picea pungens 1irgentea , minimum 30 ·cm. înălţime; la caz
că nu se află de această înălţime, să ni se trimită o bucată de 5 kr.
4 buc. i>icea exelsa .- 2,50 m. înălţime a 5 kf.
~
4 buc. Picea exelsa - 1, 50 m. înălţime a 2 kr.
4 buc. Picea punges.- 50. cm. Înălţime a 1 kr. 50 fii
4 buc. Cpamocyparis Lavsaniana glauca - 1 m. înălţimea 2 kr.
4 buc. luniperus virginiana l m. înălţime a 2 kr. 8 kr .•
.

75 kr.
20 )O'. .

,r

8 \cr.
8 kr.
18 kr.
-3 kr.J
2 kr. 30 fii.
134 kr 1o fii.
1 kr. 60 fi'I.
30 kr.

G

•

20 kr.
8 kr.
3 kr.
8 kr.
2
2 kr. 70 fil.'.i. 8
J

!

La 27 martie 1901, şefului Ocolului Silvic Piteşti i se remite o recipisă pentru
19
plata „a 8000 arbuşti, vii, br.azi şi molifţi" din j:>epiÎliera ocolului pe care-l conduce •
PriQtăria oraşului 'Piteşti1 în vederea petrecerii de către orăşeni în condiţii
foarte bune ~ Sfintelor Sărbători de Paşti, roagă R~gimentul „J3,.adu Negru" nr 28 ca
20
muzica sa militară să cânte în Grădina Trfvalea în toate ceie trei. ~ile • .•
La 5 martie 190 l, Priinăria Piteşti plăteşte 300 d~ lei' Şi 3~ ~e baoi, pentru 200
de salcâmi de patru ani2 1•
·

11
'
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Firma C. Dumitrescu şi A. Gheorghiu din strada Şerban Vodă trimilr
Primăriei Piteşti o factură, în valoare de 282 de lei şi 90 de bani,_ pentru diferih-

materiale necesare pentru „Grădina Publică Trivalea şi Biserica Sf. Niccilae'.n.
La 12 aprilie 1901, se solicită silvicultorului Georgescu din Sinaia 5000 dr
molifţi de 4-5 ani, precum şi „compturi relativ la cei trimişi înainte" 23 •
'
La 5 mai 190 I, se scrie Ocolului Silvic Piteşti că s-au primit 2000 de pilw.
silvestris, solicitându-se returnarea a 60 de lei, pentru cil nu s-au onorat şi alţi 6000 dr
24
pini solicitaţi •
Firma C. Dimitrescu şi A. Gheorghiu, la 29 mai, mai primeşte 80 de lei şi '>O
de bani, pentru diferite materiale necesare Grădinii Publice Trivalea25 .
· Prim!i.ria oraşului Piteşti atrage atenţia grădinarului că iarba nu este tunsă, !'A
mai sunt şi alte nereguli şi că lipseşte nemotivat de la serviciu. „Astfel fiind, vă invh.
pentru prima şi ultima oară, a nu se mai întâmpla atari neregularităţi„. contrar, vom 11111
măsurile cuvenite contra dv.
Din i~formaţiile luate, ni s-a spus că abs~ntaţi de la serviciu, umblând dupn
petreceri şi chefuri, din a caror cauz.a suferft serviciul şi publicul este nemulţumit, p1·
când comuna cheltuieşte o sumă de bani pentru întreţinerea acestei Grădini Publice"M
Finna P. D. Muşatescu încasează de la Prlmăria Piteşti , la 28 iunie, 14 lei ~1
70 de bani, pentru sămânţă de iarbă, gazon, vopsea şi gheme sfoară27 •
Primarul Eftimie Ionescu şi secretarul G. Georgescu semnează, la 7 iulie, o
Publicaţiune „pentru darea cu chirie, pe termen de trei ani, a Pavilionului Bufet di11
Grădina Publică, cu drept de supraofertă"28 •
·
La 11 iulie 1901, M. Manolescu, prefectul judeţului Argeş, trimite primarului
următoarea adresă:
'
,,Încă din anul 1898, când mă aflam în capul administraţiei acestui judeţ, s-11
luat deciziunea să se aşeze, în Parcul Trivalea, monumentul marelui I. C. Brătianu, sub
un pavilion ad-hoc, construit pentru acest slarşit, a cărui lucrare a rămas de atunci i11
suspensiune şi cum astăzi acest parc a trecut şi face parte integrantă în raza oraşului
dv., vă rog, domnule primar, să binevoiţi să sesizaţi Consiliul Comunal, pentru a Iun
deciziunea a se termina aceast11 lucrare" 29 . '
·
'
Primarul roagă pe prefect să-i comunice „restul ce mai necesita pentru
aşezarea în Parcul din Trivalea a monumentul marelui I. c. Brătianu, pentru a nu Sl'
întârzia de Consiliu această chestiune•cl 0 . La' şedinţa ordinară~ Consiliului Local, din 4
mai 1902, consilierul Ion Coculescu, la care s-au a5ociat: N. G. Dumitrescu ~1
Paraschiv Vlădescu, nu a fost de acord cu construirea Pavilionului
Parcul Trivalen.
propunând ca monumentul sll fie înălţat, în Piaţeta Bisericii Sf. Nicolae. „Pusă la voi
chestiunea, d-nii consilieri: L. T. Purcăreanu, Th. Munteanu, Anton Ionescu, Dionisil·

în
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Popescu şi dl. Primar au votat pentru deschiderea unui credit de lei 2000, care să serve
le tenninarea pavilionului ad-hoc început pe Trivalea., în scopul de se aşeza acolo
monumentul marelui I. C. BrAtianu„."31 .
La 7 noiembrie l 901, se comandă lui C. C. Dalculescu din Bucureşti strada
Victoriei nr. 117, „pentru Primilrîe, arborii şi arbuştii următori:
I O bucăţi Acer american, de 4-5 rn, coroana sus.
10 bucăţi Taxinus excelsior feritor de friguri 4-5 m.
IO bucăţi Ulmu uriaş de Sobozia galbenă 3-4 m.
2000 bucăţi Crategus pentru gard viu de 2 ani.
Deosebit de aceasta, să mai trimiteţi următoarele, însă cu o reducere mai
simţitoare de preţuri decât cele dupe catalog:
55 bucăţi astortisment liliac altoit.
45 bucăţi astortismentul complect al dv. De Hibiscus sau Altea"32 •
Primăria Piteşti pllltea, în noiembrie 190 l, cu câte 30 de lei pe lună pe
33
muncitorii: Constantin Radu şi Naie Mihăiescu, aflaţi în slujba Grădinii Publice •
Carol F. Fuchs oferea Primăriei Piteşti, la 11 decembrie 1901, 500 de brazi „de
la I m. în sus, cu câte lei 2~50 bani bucata, ce-i am în grădina după Trivalea". Oferta
fiind socotită avantajoasă este primit!\, „însă pentru luna martie, când va începe
plantaţia acestor arbori; dacă timpul va fi bun în februarie, se vor putea lua şi atunci" 3 .
Inginerul arhitect C. I. Gabrielesc1.1 sesizează primarul că monumentul ridicat
in onoarea lui L C. Brătianu este în pericol de prAbuşire, fiindcă fundamentul nu a fost
ridicat pe un teren solid. „Subsemnatul, găsesc că, acum ar fi încă timpul de a se lua
măsuri imediate, spre a se preîntâmpina căderea unui monument, care a costat o
însemnată sumă de bani şi care este un frumos decor în Parcul Trivalea". Rezoluţia
primarului denotă că, la acea dată nici nu se ştia dacă s-a inaugurat monumentul şi cui
aparţine:

„Se va trimite copie după acest raport d-lui prefect local şi se va cere ştiinţă de
la Prefectură dacă s-a fllcut inaugurarea monumentului I. C. Brătianu şi dacă s-a făcut
veri o formalitate pentru predarea către comună a acestui monument, ca astfel să ştim
cui să ne adresăm, pentru a lua mAsuri pentru prevenirea răului" 3 '.
La 21 iunie 1906, este expediată şi o scrisoare către preşedintele Clubului
Liberal din Piteşti, în care se arată situaţia dificilă a monumentului şi se spune că, în
arhiva Primăriei nu este nici o dovadă că statuia a fost predată comunei. De aceea, îl
invită să avizeze măsurile pe care le va considera necesare pentru „prevenirea acestui
rău" 36 •
În vederea alinierii şi lărgirii străzii Trivalea, Primăria Piteşti a fost nevoită să
cumpere, de la mai mulţi cetăţeni, terenuri, case şi alte acareturi. În acest sens, Andrei
Martinescu vinde un teren de I 9 m. lungime şi 4,30 m. lăţime, „care proprietate este
situată pe strada Trivalea şi pe care teren se află două case, pe care eu, vânzătorul, mă

11
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oblig să le dărâm şi să ridic materialul cât mai curând posibil"17 • La 2 martie 1904. G.
Robescu vinde Primăriei Piteşti, pentru 350 de lei „un loc în strada Trivalea, având
faţada de 26,80 m. şi pe care loc se află o casă, din care trebuie să se taie scara ce era în
uliţă şi o adâncime în cas!l de 1,40 m., iar despre răs!lrit terenul ce vând are o adâncime
de 2, 1O m. Mă oblig... sA dărâm casa şi să ridic materialul"38• Paraschiv Ionescu,
Alexandru Gh. Ionescu şi Ion Gh. Iancu vând Primariei un teren de 67,70 m. lungime şi
6,20 m. lăţime, pe care se află o casă, pe care o vor dărâma, contra sumei de lei 70019 .
Lăutarului Dumitru Duia i se oferă 300 de lei, pentru un teren de 20/Sm., pe care nu se
află nici o casă40 • De la Grigore şi Siţa Petrescu se cumpără un teren „situat în strada
Trivalea, peste drum de poarta Ca.zărmii, în dreptul pârâului Trivalea. Pe acest teren se
află două căsuţe pe cari, noi, vânzătorii, ne obligăm să le dărâmăm şi să ridicăm
materialul" 41 •
La 17 februarie 1906, inginerul arhitect C. I. Gabrielescu înainteazA primarului
proiectul pentru „construirea unui Pavilion de Muzică în Parcul Trivalea... compus din
trei piese: plan, deviz şi Caietul de Sarcini..."42 • în şedinta extraordinară din 21
februarie, Consiliul, „Considerând că construcţia din nou a acestui Pavilion este de o
absolută necesitate pentru serviciul muzicii şi, în acest caz, urmează a se aproba,
Pentru aceste motive, în unanimitate, admite, în totul, raportul d-lui inginer
arhitect al comunei şi autorizează pe dl. Primar sit ia măsuri pentru construirea acestui
pavilion, prevăzând în bugetul exerciţiului anului 1906-1907 sumele necesare" 43 .
Devizul, datat - 5 februarie 1906 - era în valoare de 2120 de lei 44 •
Primăria Piteşti încheie un contract pentru construirea Pavilionului, cu
Salvatore Rosazza, contra sumei de 1900 de lei 45 , deoarece Dimitrie Ionescu se oferise
să-l construiască pentru 2200 de lei, mai mult decât devizul46 •
C. I. Gabrielesu mai prezintă primarului un proiect de chioşc pentru a fi
construit în Parcul Trivalea, deasupra Grotei, la care se pune urm!ltoarea rezoluţie: ,,În
vedere că grota nu poate suporta o mare greutate pentru aşezarea chioşcului, prezenta la
dosar, până la noi dispoziţiuni"47 .
La 18 aprilie 1906, C. I. Gabrielescu solicită primarului Piteştilor să dispună
achiziţionarea a 800 de clrlmizi din comerţ şi folosirea celor din Depozitul Primăriei,
pentru lărgirea şi consolidarea platformei pe care se construieşte Pavilionul de Muzică
din Trivalea. Mai sunt necesare: 1200 kg. de var, 50 kg. de ciment, cu un cost general
de 150 de lei 48 .
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Ajutorul de primar, I. P. Constantinescu, este poftit, las 19 aprilie 1906, să
procure materialul necesar pentru construirea a 80 de bănci „de scânduri albe„. pentru
Parcul Trivalea, pe care să se odihnească publicu1'"49 •
Pentru construirea unui chioşc în opt colţuri şi a altuia în şase colţuri, C.
Rosarh se angajeaz.l să le ridice cu· 1200 de lei şi Alexandru Stoican cu 770 de lei. I se
11tribuie înflptuirea lucrlrii tâmplarului Franz Mrs. Rosch, care ceruse doar 540 de lei50 •
I .a 20 mai, ultimul anunţ! că nu mai poate face lucrarea, pentru că a fost anunţat târziu
şi a angajat alte lucrlri' 1• În această situaţie, la 23 mai 1906, primarul Al. M. Vestinian
şi secretarul I Vulpescu anunţă, pentru 8 iunie, licitaţie pentru construirea a două
chioşcuri 52 •

La 1 iunie 1906, C. I. Gabrielescu propune primarului ca, pentru refacerea
!itlrii ce urcă la Pavilionul de Muzică, ,,mai nemerit este de a se reconstrui cu trepte de
lemn de brad tăiate în ferestrău„.Şi spre mai bună durabilitate, se va putea cătrăni
lnainte de a se aşeza în scară.
Numărul treptelor vor putea fi până la 60, iar costul materialelor, împreună cu
catranul, este de lei 57, socotind că construcţia se va face cu oamenii serviciului''.
Primarul aprobă conţinutul adresei şi-l autorizează „a cumpăra din comerţ materialul
necesar" 53 •
În urma licitaţiei pentru construirea celor două chioşcuri, a câştigat tâmplarul
local Heinrich Sotter, care pretinsese 636 de lei, faţA de Petre Stoianovici, care se
oti:rise să le construiască la preJUJ de 700 de lei54 •
Consiliul Comunal, în şedinţa din 6 octombrie 1908, a declarat „de utilitate
publică exproprierea terenurilor şi imobilelor" din strada Trivalea, aparţinând:
Elisabetei şi lui N. Dumitrescu, Tudorică Dinicu, Aurica Dinicu, toţi din Piteşti, Mita şi
Marin Leavu, Ioana şi Năstase Ionescu, Iancu Dinicu, Marin Dinicu, Gheorghe Dinicu,
Leanca Dinicu, din Bucureşti, Alexandrina Sevastian şi soţul ei, din Rusia, şi Dumitru
5
I >urli din Poiana Lacului '; Suma de un leu pe metru pătrat, hotArîtă în şedinţa
Consiliului Comunal din l O iunie 1909, pentru a se da lui Dumitru Dură şi
moştenitorilor lui Dinu Dinicu, „iar pentru clădirea moştenitorilor Dinu Dinicu suma de
lei 500 şi pentru clădirea lui Dumitru Dură swaa de lei 200" nu a mulţumit pe
proprietari, ajungându-se la proces. Ştim doar că, la 3 octombrie, pricina urma să se
56
soluţioneze la Curtea de Apel Bucureşti •
·
.
La 25 februarie 1910, după dispoziţia primarului, arhitectul N. Bacria
Constantinescu înaintează ,,Devizul canalizării pârâului Trivalea, pe porţiune.a din
capul canalului existent şi pW dincolo de podişca Balosache, adică pe lungime totală
lle 374,70 metri, la un loc cu podurile peste care traversează strada Ştiubeu, prelungirea
Bulevardului şi strada Ştirbei Vodă.
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Devizul lucrlrilor s-a încheiat pe suma total! de 57960,07 lei"57 . Ministerul d1·
Interne, la 5 aprilie 1910, aproba canali7Jll"ea unei pllrţi a pârului Trivalea, „cu
8
observaţiunea făcută de Consiliul Tehnic Superior'" • Consiliul este de părere cu
proiectul sa se aprobe cu condiţia ca „placa de beton armat sa aibA, în partea undr
traverseazA Bulevardul Ferdinand grosimea de 24 cm. şi o secţiune de fier de 16 cm
pătraţi pe m.c. de placă, iar în celelalte părţi grosimea de 20 cm şi o secţiune de fier lk
14 cm. pAtraţi" 59 •
în şedinţa extraordinara a Consiliului Comunal din 17 mai, s-au luat 111
discuţie cele cinci oferte, Ia care inginerul D. Dima ceruse un adaus de 100/o pesh•
preţurile devizului, Salvatore şi Emil Rassozza oferea 12% sub deviz, inginerul At. ~l
Bolintineanu oferea 18% sub deviz, inginerul C. Saidel oferea un scăz.lmânt de 13 lei ş1
30 de bani, iar D. Şerbescu şi Em. Sicor 4 lei şi 50 de bani. Evident ca Primăria a alcM
oferta cea mai avantajoasă a inginerului Bolintineanu60 •
La 31 mai 1910, Ministerul Lucrărilor Publice anunţ! Primllria Piteşti ca i-11
pus Ia dispoziţie suma de Iei 23920, pentru construirea podului ,,Balasache"61 • Consiliul
Comunal, cu unanimitate de voturi, aprobă, la 15 iunie 1910, ca viitorul canal ni
pârâului Trivalea „sil se încorporeze în sistemul general de canaliz.are al oraşului.
dându-se spre executare d-lui antrepenor inginer At. Şt. Bolintineanu, cu un sc!izilmânt
de (16) şasesprezece la sutA sub preţurile unitare ale devizullli"62 •
La 3 martie 1911, antreprenorul Bollntineanu se plânge Primllriei Piteşti ca „in
partea de la podişca lui Balasache spre Trivalea, vedem ca locuitorii de prin prejur
aruncă în albia canalului tot felul de murdarii şi cadavre de animale care produc o
infecţie periculoasă tuturor din vecinătate şi mai cu seami'i la o mulţime de lucr!itori 111
noştri care muncesc zilnic în aceastA parte şi a căror îmbolnăvire mi s-ar aduce o mere
pagubA63 •
Prin procesul-verbal încheiat între Consiliul Comunal şi antreprenorul inginc1
Atanasie Şt. Bolintineanu s-a confirmat cil lucrllrile de canali%a.re ale „pârâului
Trivalea, de la căminul vechi din strada Trivalea până la C. F. R. Piteşti - Curtea de
Argeş, care fac parte din contractul pentru canali7Jll"ea Trivalei, s-au executat în buno
·
condiţiuni, conform Contractului şi Caietului de Sarcini64 •
La oferta lui G. Stoenescu din Bucw-eşti de a livra: plopi piramidali, ulmi şi tei
de 4.6 m. înălţime, Primllria Piteşti decide să achiziţioneze doar 20 plopi piramidali65 .
Nicolae Filipescu, ministrul de Ra.zboi, semneazJl Decizia Ministerială nr. 766 din '>
decembrie 1911, prin care „Sub nici un cuvânt, nici o autoritate militar! nu e îng!iduitll
a ceda ca muzicile militare să c4nte gratuit, fie chiar la serbări, baluri etc. organizate de
societ!iţi de binefacere, de către comune sau judeţe etc"66 •
57
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La 7 februarie 1911,

405
grădinarul şef

cere aprobare pentru

aşternerea

unui strat

ii nisip pe trotuarele Grădinii Publice şi pe potecile dintre rondurile de flori 67 .

Grădinarul şef Carp! Hio solicită să se apeleze la Regiunea 7 Silvică Leurdeni,
I' lllru livrarea unor ulmi şi tei în valoare de 40 de lei 68 • Mai târziu, reclamă pe soldaţii
imentului 4 Argeş şi pe ai Re~irnentului 28 „Radu Negru", pentru că au făcut
9
jitii ci prin trifoi, în Parcul Trivalea" .
În şedinţa din 5 mai 1912 a Consiliului Comunal, se aprobă referatul
11 inerului Schmidt pentru facerea unei porţi de intrare în Parcul Trivalea, contra sumei
li 4800 de lei70 .
Contractul încheiat între Primăria Piteşti, reprezentată prin primarul Gh. Em
1nnescu şi Regimentul 4 Argeş, pentru angajarea muzicii Regimentului pentru a cânta
fu grădinile publice şi în Parcul Trivalea, prevedea obligaţia Primăriei de a achita 750
I lei în două rate egale, la 15 iunie şi 15 septembrie, urmând ca Muzica Regimentului
nte: „duminica, marţea şi joia, în Grădina Publică, de la orele 4 112 - 7 112 p.m. sau de
71
112
I K - 11 112 seara, iar: lunea, miercurea şi vinerea, în aceleaşi ore, în Parcul Trivalea •
La solicitare grădinarului şef, s-a hotărît cumpărarea unei puşti care urma să
I dată pădurarului „Marin Paraschiv, care va păzi Parcul Trivalea" 7 .
în vederea construirii unui lac în Parcul Trivalea, Antrepriza Pinard, la 24 mai
141 13, trimitea primarului oraşului Piteşti un deviz „pentru facerea eleşteului şi
111 najarea împrejurimii lui, în sumă de lei 9941,50, fiind socotite: terasamente,
73
1 dinăria, semănatul, plantaţia şi lucrări de stânci artificiale şi de ciment..." . În
1 onlinuare, ofertantul se angajează „şi cu garanţia de reprinderea pomilor, adică voi
l11 locui pomii care nu s-ar prinde şi de a termina lucrările de terasamente şi de stânci şi
d ciment, până ia 15 aµgust 1913, precum şi semănatul ierbii, dacă mi se va da la
dl poziţie apă de stropit cu furtun. Plantaţia se va face de la 15 octombrie la 30 8111 " 74 [octombrie]. La 15 Jl)ai, se comunică arhitectului Pinard că s-a aprobat „facerea
I şteului şi amenajarea împrejurimilor din Parcul Trivalea din acest oraş, conform
I vizului ce ne-aţi prezentat, cu un rabat le lei 8% sub deviz şi vă rugăm a vă prezenta
111 focerea contractului şi a începe lucrările" 7 s.
Contractul încheiat între primarul Alexandru Dumitrescu şi arhitectul peisagist
I rnest Pinard, din 2 septembrie 1913, se referă la „executarea şi amenajarea lucrărilor
p ntru facerea Lacului Trivalea şi amenajarea împrejurimii lui. în această lucrare intră:
76
I rnsamentele, semănatul, plantaţii şi lucrări de stânci artificiale şi ciment" •
În luna august, se mai solicită arhitectului Pinard o ofertă pentru „executarea
pi inului Trivăli, din şosea la bâlci", iar, la 26 septembrie 1913, „planul construirii
podu lui din Parcul Trivala" 77 •

•• Ibidem, f. 5.
•• Ibidem, f. 9.
„111 Ibidem, f. 38.
Ibidem, f. 43 .
11
Ibidem, f. 72.
" Ibidem, f. 110-111.
11
Ibidem, dos. nr. 24/1913 -1914. f. I.
11
Ibidem.
11
Ibidem, f. 2.
Ibidem, f. 12.
" Ibidem, f. 16-17.
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La 2 octombrie, arhitectul peisagist Pinard depune „schiţa planului pentru 1111
78
pod rustic în Parcul Trivalea" , dar Primllria Piteştii solicită, la 29 noiembrie 1913, ~"
întocmească, cât mai curând şi un memoriu, pentru a fi supus Consiliului Comunai7 11 .
Tot la 29 noiembrie, Pinard terminase lucrările şi solicita „facerea situaţiei
definitive, precum şi recepţia lucrllrilor" pe care le executase80 •
„Memoriul explicativ al Planului de Înfrumuseţarea Parcului Trivalea" estr
depus de Pinard, la 9 decembrie 1913 81 • Socotim necesară cunoaşterea lui, pentru că ci
arată, atât punctul de vedere al arhitectului peisagist, cât şi al beneficiarului. De aceeH,
îl redăm aproape în întregime:
„Ernest Pinard peisagist
45 str. Gh. Gr. Cantacuzino, (fost Frumoasei)
Bucureşti 9 decembrie 1913

Primlria oraşului Piteşti
Înfrumusetarea Parcului Trlvalea
Memoriu Explicativ
Domnule Primar,
Am onoarea a vil depune Planul pentru Înfhunuseţarea Parcului Trivalea, pl"
care aţi binevoit s!-mi încredinţaţi studiul.
în acest Parc, deja plantat, prea plantat chiar, am prevllzut:
I. O parte unde se poate înfiinţa o staţie climatericll.
2. Partea rezervata pentru plimbare, care va fi mai mult strAblltutll de public,
adică Fundul Vilii, care va trebui sll fie mai îngrijită.
3. Pe platoul deasupra Bulevardului Vechi, rezervat pentru serbllri sau jocuri
populare.
4. Compusă din o serie de terase în axa Bulevardului Nou, care leagll oraşul cu
parcul.
Aceste 4 pArţi fiind legate toate prin un drum lat, cu o pantă dulce, permitlin<I
de a face ocolul parcului întreg cu trăsura.
Când un vizitator vine din oraş, prin noul bulevard, el soseşte la intrarea
primei părţi rezervată staţiunii climaterice. Hotelul aceste staţiuni, clădit pe platoul di11
care o splendidă vedere se întinde spre Carpaţi, într-o curată atmosferă, prin vecinătatcn
pădurilor, ar asigura prosperitatea staţiunii, împrejurata cu jocurile şi distracţiunile cele
mai modeme, ca: tenis, crocket, gimnastică, muzică etc., aşa cum este prevăzut în plan.
Aceastll staţiune putând fi absolut izolată din parcul propriu zis, este legată cu el pri11
noul bulevard şi în faţa hotelului prin un drum mare, la marginea Coastei, din care este
acea splendidă vedere spre Carpaţi, de care am vorbit deja mai sus.
Urmându-şi plimbarea, vizitatorul intră în Parcul Trivalea, prin aleea mare în
prelungirea Noului Bulevard şi soseşte în Partea 2-a, rezervată plimbllrii şi unde se
găseşte un chioşc pentru muzică şi un restaurant.

71

Ibidem,
n Ibidem,
1
'" Ibidem,
11
Ibidem,

f. 18.
f. 18-19.
f. 20.
f. 22.
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Această

parte, cea mai frumoaslt a Parcului, are nevoie, mai cu seamă în axa

despădurită, pentru a avea o vedere mai întinsă spre casclldele alimentate
11 n apele Lacului şi care şerpuiesc spre intrarea veche a Parcului.

V li de a fi

Drumurile, în amândouă părţile Lacului sau cascadelor, ramânând totdeauna Ia
111nbra copacilor existenţi sau care trebuie adăogaţi, pentru a obţine o varietate de culori
u i lipsesc în prezent, plantaţia veche fi ind de o singură culoare bună pentru fondul
l11bloului.
Eu insist foarte mult pentru îngrijirea acestei părţi, care va fi, nu numai
I • ventată, dar care va putea fi văzută întotdeauna pe parcursul Drumului de Centură
I 1 un nivel mai sus, de unde se va descoperi întregimea Văii.
A treia parte rezervată serbărilor populare va fi legată cu a I-a şi II-a parte,
111 ln Drumul de Centură, care urcă în panta: foarte dulce din Bulevardul Vechi până la
Io ul destinat jocurilor şi serbărilor, pentru a se coborî spre coasta cealaltă şi a o sfârşi
I Intrarea veche a parcului.
.
În această parte a Parcului, trebuie să se menţină aspectul natural, deschizând
numai lini i de vedere, din care cea rnai prineipală ar fi aceea în axa B4levardului Nou,
1111de sunt prevăzute şi terasele, legând partea de sus cu partea de jos.
În principiu, trebuie tăiaţi arbori numai pentru facerea drumurilor şi liniile de
v dore principale; de adăogat arbori de cufori diverse, pentru a obţine variaţie în
11 mblul Parcului.
Executarea.
Executarea parcului trebuie făcută îrl ordinea următoare:
J1
1. Drumul de Centură şi liniile de vedere.
2. Înfrumuseţarea Văii (Partea 2-a) .
3. Drumurile secundare.
4. Terasele.
Drumul de Centură trebuie făcut cu un material solid, pentru a asigura o
1 I mbare plăcută cu trăsurile.
ln Vale, după terminarea terasamentelor· şi valonamentelor, cascadele se vor
I e din ciment annat şi stânci artificiale, pentru a nu se prinde apa şi a putea curăţi în
111 ce moment podurile tot de ciment armat .şi stânci artificiale pot să fie făcute în
lttt laţie de lemn rotund sau pătrat, fiind de o mare soliditate; de asemenea, câteva
I nci trebuie aşezate în părţile abrupte ale terenului, pentru sprijinirea lui.
Un mare pod, tot cu ciment armat, va lega Noul Bulevard· cu rontul Şoselei
v··hi.
Chioşc, pergole, poduri, bănci etc. vor fi făcute cu lemne tăiate în parc şi
11 zate în locurile desemnate în plan„.
"
·
Pinard" 82 .
:.1
La 28 decembrie 1913, Consiliul Comunal Piteşti aprobă, în unanimitate,
de Înfrumuseţare al oraşului Piteşti" şi decide să se execute, în cursul
11 fl l nul
llt11pului 83 .

a

•I

" Ibidem, f 23-31.
•• Ibidem, f. 25 .·
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Carol Hio, grădinarul şef, solicită '51 de mărci şi 15 pfeningi, adică 63 de le i şi
80 de bani, pentru cumpărarea seminţelor necesare Grădinii Publice şi Parculu i
84
Trivalea, oferite de către Casa F. C. Heineman din Erfurt- Germania •
" Pentru înfrumuseţarea Parcului Trivalea şi a Grădinii Publice, Carol Hl o
recomandă cumpărarea a:
„ 1.100 de brazi;
2 .150 lilieci şi alţi arbuşti care înfloresc treptat, toată vara;
3. 200 de trandafiri mici şi mari...
.
4. 300 pari pentru apărarea rigolei... începând de la Vlăsceanu până I 1
mănăstire;

5. A se face canalul din beton de la intrarea aleii înspre bufet;
6. A se face două grote curgătoare cu apă;
7. Să se facă un bazin monumental cu apă ţâşnitoare, în locul fostului Cimitir
Catolic.
8. A se reface bazinul actµal de la rond, care este defect;
9. A se face un pod peste vale, de lângă bufet;
10. A se face un canton pentru lucrători;
11 . A se procura 50 de tei pentru platou;
12. A se comanda din străinătate 150 kg. gazon iarbă ...
13. A se amenaja Grădina Mănăstirii (Schitul Trivalea);
14. A se face o verandă la Bufetul Trivalea"8 j.
Colonelul Băbeanu, comandantul Regimentului Argeş nr. 4, solicită Primărie
Piteşti să înscrie în bugetul pe anul 1913/1914, suma de lei 8000, pentru plata Muzicii
Regimentului, „deoarece pentru scumpetea traiului din timpurile de faţă, Regimentul
este nevoit a plăti lefuri mult mai mari ca în anii precedenţi, spre a-şi angaja gag işt i
civili necesari, pentru ca Muzica să aibă bune elemente, cu care să poată satisface
pretenţiile publicului auditor.
În afară de aceasta, cheltuielile de întreţinere şi reparare a instrumentelor·
Muzicii, cum şi a celorlalte furnituri necesare pentru întocmirea notelor reclamă anual
86
sume foarte importante" • Rezoluţia stabileşte că, având în vedere cheltuielile edilitaro
făcute de comună, b~.petul nu permite mărirea subvenţiei pentru Muzică şi pentru c
„este destul d~ mare" .
La 14 februarie 1913, Consiliul Comunal a aprobat cumpărarea a 20000 d
puieţi de molift, necesari pentru Grădina Publică, Parcul Trivalea, „cum şi la curţii •
particulare din oraş" 88 .
Primăria Piteşti comandă, tot în februarie 1913, lui L. Splith din Berlin 20000
de brazi roşii cu înălţimea de 35-45 cm. 89 .
Primarul I. P. Constantinescu întreabă pe şeful ocolului Silvic Leordeni dacn
are: carpen, lemn câinesc, în ce număr şi cu ce pret fiind necesare pentru „Alei
Trivalea"90 .
•
114
Ibidem, dos . nr. 25/1913-1914, f. I.
"' ibidem, f. 3.
"" Ibidem, f. 4.
"'ibidem.
Kii Ibidem, f. 9.
9
" Ibidem, f. 12.
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La 12 martie 1913, Primăria Piteşti roagă InspectoratuJ Regiunii a VII-a
.' llvice să-i ofere material pentru „mai multe bănci rustice din lemn de alun şi
mesteacăn, cu picioare ,de· stejar'', pentru Parcul Tri:valea9 !. Material era în Pădurea
•'tatuÎui Gorgan şi se vindea cu preţul de 50 de lei mia, dar scosul şi transportul trebuia
f cut şi plătit de Primărje92 •.•
Regimentul Argeş nr. 4 scrie, la 17 martie, J?,rimăriei că Muzica va începe să
· nte de la 14 apriliei „deoarece în primele zile di.I) această lună intrăm în ·săptămâna
I' timilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, Muzica va fi nevoită a urma Re im,entul în
l ără, în aceste zile.
·
Programul zilnic va fi: duminica, marţea şi joia, de la 830 - 11 30 a.m. în
Jrâdina. Publică;
•
Miercurea şi vinerea la Trivalea, în orele ce le veţi stabili Dv"93 •
Se răspunde că Muzica va cânta, în Trivalea, şi lunea94 •
La 9 martie 1913, Regimentul A,rgeş I)f. 4, prin colonelul Băbeanu, este de
ord să primească 7500 lei subvenţie, ca şi în anul trecut, dar roagă „să se organizeze,
i în acest an, două serbări în timpul sezonului, una în beneficiu.I muzicanţilo/şi una
9
1entru procurarea de instrumente" .
•
'arol Hio, la sfărşjtul lunii martie, propune să se cumpere o cană, în locul celei furate
d la robinetul de apă, şi „să se repare bazinul de apă„. şi o ţeavă spartă" 96 .
Conti:acful încheiat între Primăria Piteşti şi Regimentul Argeş nr. 4, semnat de
· tre primarul Alexandr11 Dumitrescu şi de către colonelul Alexandru Băbeanu, semnat
11 aprilie 1913, prevedea ca muzica să cânte în Parcul Trivalea:
între 1 aprilie şi 31 mai, „miercurea şi vinerea după amiază, de la'ora 4-7;
1
'
'
1 iunie - 1 septembrie: miercuri şi vineri, de Jâ 9-12 seara"97 •
Fiin~că s-au găsit doi rcai ai Regimentului Argeş nr. 4„ în iarba şi trifoiul din
p rcul trivalea, s-a decis luarea Ia obor, „pentru a se plăti taxele comunafo"91 •
. Serviciul Tehnic raporta, la 8 mai 1913, că_ a reQarat ,„canaua cea veche din
p rcul Trivalea"99 •
•
La mijlocul lunii mai, inginerul Dumitrescu, şeful Servfoiului Tehpic, soliCita
,'
~
Primăriei Piteşti mai multe materiale lemnoase şi 7 kg. de cuie, pen,tru „a se repara, în
I' rcJ.Jl Trivalea, toate podeţele, băncile etc., precum şi de a se face din noµ unele bănci
pc alee"'°0 .
'
•
În iunie 1913, scările de ciment de l{l intrăfHe în Bufetul'Parpului Trivalea au
(01
I
t rep.arate de căf[e M. Zamfirescu , J .

1
Ibidem, f. 18.
" Ibidem, f. 25.
1
Ibidem, f. 27.
" Ibidem, f. 30.
4
' Ibidem.
v Ibidem, f. 33.
WI Ibidem, f. 34.
'1 Ibidem, f. 37.
vro Ibidem, f. 49.
ri Ibidem, f. 57.
'"' Ibidem, f. 58.
1111
Ibidem, f. 69.
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La 11 septembrie, Primăria Piteşti roagă Ministerul Domeniilor să-i dea gr I 11l
de la Ocolul ·Silvic Trivalea sau Leordeni „u'.n număr cât mai mare de arbori p 111111
p,Iantat'" 02 . La IO octombrie 1913, Ministerul Domeniilor răsfcunde că în P.epini r I
silvice ale statului, nu au „puieţi de esenţele: tei, paltin şi plopi" 03 •
~ La 16 octombrie 1913, Pepinierele de Arbori şi Viţe Americane Bun 1
Proprietatea Principelui Barbu Ştirbei scrie Primăriei"Piteşti că îi poate oferi „consilii tl
indicaţiuli( cât şi... arbori frumoşi pentru parcuri şi alee, plante de ornament, conit 1
etc. din'întin"sele şi renumitele no1istre pepiniere din Buftea, aşa că nu aveţi nevoie I
vă adresa în străinătate" 104 •
Pentru construirea unui pod de beton' annat „peste Valea Trlvălii din P 1 111
Trivalea", inginerul V. Năsturaş pretinde Primăriei Piteşti, la 18 decembrie 1913, 11111
de lei 600 105 •
'
În baza cererii primarului de a se construi un pod de beton, în locul "celu li
lemn din Parcul Trivale „ai cărui piloţi s-au putrezit şi ameninţă să cadă", Con li ul
Local, în' m~oritate (s-a bpus consilierul V. Stoicănescu) aprobă 600 de lei pentru pl11h
proiectului 1 •
•
'
Publicaţia Primăriei Piteşti, din 24 septembrie 1913, anunţa scoater o I
licitaţie, pentru 9 octombrie, a construirii Podului de Beton din Trivalea 107 •
Proiectul inginerului Năsturel cuforindea o deschidere a podului din Triv I
de 9 m. şi se ridica la suma de lei 22500 8 • La cererea primarului Al. Di111itrescu
secretarului C. M, Dimitrescu, Consiliul Local aprobă, la 14 noiembrie, în b /
devizului inginerului Năsturaş, plata a 4000 de lei, care vor fi folosiţi la ,pri m I
cheltuieli pentru construirea podului şj anume: fundaţiile şi cofragiile 109 •
În baza ofertei iriginerului Dimitrie Dima din Piteşti, de la 22 noiembrie I I I,
de a executa, cu 4000 de lei, lucrările de " fundaţii ale podull\i, prevăzute în proie l 11
4385 lei, se hotărăşte, de către primai; primirea· ofertei, ~entru că timpul este înaint 11 '
„având în vedere că D-s'a este un specialist în executarea de poduri" . Consiliul Local, I
3 decembrie, este de acord şi autorizează pe primar să trateze ,1cu dl. Dima executor 11
restului de lucrări, în marginea creditulUr icordat'' 110 •
•
Într-o şedinţă extraordinară, dm 8 decembrie' 1913, Consiliul Comunal Pil I
aptobă plata a 6'00 de lei inginerului V. Năsturaş , p ntlu ,;proiectul, planul şi devl111I
Podului de Beton din Parcul Trivalea" 111 •
Fritz1Stanski din Bucureşti se oferă să construiasc~ podul, pentru suma d I I
112
7000 • La această ofertă, Primăria întreabă pe inginerul Dirna dacă poate 's!i-l exe uh
mai ieftin. Inginerul Dima t!ispunde: „nu pot acorda nici un nou rabat asupra ofer I I
mele ultime.
·· ·
·

°

102

Ib idem, f. 73 .

'° Ibidem, f. 79.
1

Ibidem, f. 80.
/bidem, dos . nr. 43/1913-1914, f. I.
6
/bidem, f. 2 şi 16.
"'' Ibidem, f. 3.
tos Ibidem, f. 4.
09
'
Ibidem, f. 6 şi I O.
1111
Ibidem f 7
II I Ibidem:
112
Ibidem, f. 17.
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Aş fi chiar dispus să cedez d-lui Fritz Stransky şi partea de lucrare ce mi-aţi
113
"probat-o" •
La 4 ianuarie 1914, D. Dima revine asupra ofertei sale~ din 9 decembrie 1913,
11ccept!i „asupra cofragelor de la suprastructurii preţul de lei 30 de metru cub, cerut de
114
iii nntreprenor F. Stravinsky, aşa că-lucrarea în total se ridică la suma de lei 4659" •
La 3 ianuarie 1914, primarul Al. Dumitrescu şi inginerul Dimitrie Dima din
~rntda Sf. Vineri încheie un contract prin care ultimul se obligă să execute, până la 1
nprilie, o parte din lucr!irile podului din Parcul Trivalea. La 31 martie, inginerul Dima,
1ll~punzând unei adrese trimise de Primăria Piteşti, declară: „menţin în totul declaraţia
lllrntă, în ziua de 21 mart, a.c. înaintea Onor Consiliului Comunal de a renunţa Ia
1 ontractul ce I-am încheiat cu Onor Primăria locală, pentru construirea podului de la
lrivalea, cu condiţiunea expresă ca şi Onor Primăria să menţină declaraţia ce mi s-a
lnrnt că, pe fundamentele terminate ale acestui pod, se va construi doar un pod de lemn
111·ovizor.
Fac aceastl concesie, cleşi toate pregătirile de materiale (fier şi lemne) au fost
lllcute, ţinând seama de asigurarea ce mi s-a dat că se amână executarea proiectului de
1 onstrucţie a podului, din lipsă de fonduri.
Spre a va oferi o dovada de bunavoinţă... mă ofer a cor.strui întreaga
~uprastructură a podului, în afar!i de terasamente şi împietruire, rămânând să mi se
plAtească valoarea peste 1-2 ani, când vor fi fonduri dişponibile" 115 •
La 13 aprilie, Consiliu Comunal ia act de renunţarea inginerului Dima şi
nprobă „a· se construi un pod de le~ în Parcul T_rivalea, în ref ie, cu .materialul ce
dispune comuna, cumpărându-se materialul ce va mai fi necesar" 11 .
Primăria oraşului Piteşti anunţa, printr-o publicaţie, că, în ziua de 15
noiembrie, la ora I O dimineaţa, „se va ţine licitaţie, la Biroul Primăriei, cu oferte
!nchise Şi sigilate, fără drept de supraoferte, pentru arendarea pe termen de 5 ani, a
.
noului lac din parcul Trivalea.; pentru patinaj, în timpul emii" 117•
La licitaţie, au participat: Ham Safrani cu 150 de lei, Nae Nicqlescu cu 200 de
Ici şi I. G„ Buţănescu cu 250 de lei, care a câştigat licitaţia, fiindcă oferta lui era cea
118
mei avantajoasă • Comisia. de Licitaţiuni avizează pe prim~ oraşului să încheie
rnntract cu Ion G. Buţănescu. Contractul prevedea că se încheie contract pe 5 .ani, cu o
chirie anuală de 250 de lei, plătibiUl în patru rate. „Dl. I. G. Buţănescu va utiliza acest
!uc, flcând iarna patinaj şi având cele necesare, iar în timpul verii, pentru plimbări pe
Inc, cu bărcile". 11 !1
„Furnizorul Curţii Regale I. G. Buţnescu Bucătărie şi Restaurant Piteşti" scrie
rreşedintelui Comisiei Interimare, la 24 februarie 1914, să ia măsuri pentru repararea
„stricăciunilor flcute de apa provenit! din ploi şi zăpezi, deoarece. Paştele este în 6
11prilie şi eu voesc ca până atunci să aduc bărcile comandate la Turnu Severin" 120 • În

,1
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continuare, Buţănescu socoteşte că lacul va avea de suferit de câte ori vine apa mar .
consultat un inginer din Bu9ureşti care i-a. spus „că lacul are absolută nevoie de 2 a iJll
la partea de sus a intrării apei şi de acolo un canal de scurgerea apelor pe sub lac, de I
puţin 50 cm., până la ieşirea din el, ca toate apele surplus cu murdăriile să treacă pr 11
canal, pe sub lac şi lacul să se alimenteze numai la necesitate cu apă curată" 121 . La I11
martie, inginerul Dumitrescu nu este de acord cu canalul, care s-ar înfund
considerând că „Betonarea lacului şi, apoi, îngrijirea lui ar fi de ajuns" 122 • în mod sig111,
nu s-a găsit soluţia întreţinerii lacului, ceea
face pe Buţănescu, la 9 februarie 191 ~I
să ceară rezilierea contractului' şi restituirea garanţiei de 62,50 lei. Consiliul Comun 11
acceptă ambele cereri, deoarece „lacul este desfiinţat" 123 •
La solicitarea primarului, Servici.ul Tehnic al Primăriei a întocmit un devi t11
valoare de 85000 de lei „pentru mutarea monumentului din Bulevardul Elisabeta 111
1 24
rondul din strada Trivalea, în faţa intrării cazărmilor" •
La cererea Societăţii „Săgeata", Consiliul Comunal, în şedinţa din 22 iun
1915, admite de ai se ceda un teren de 8125 m.p., cu o lungime de 125 m. şi o l ăţim
de 65 m, pentru a-l amenaja pentru fotbal. Terenul era situat pe platoul din part
dreaptă a Parcului Trivalea. Se mai fac, însă câteva precizări:
„Pomii care va fi nevoie să fie tăiaţi vor rămâne ai Primăriei.
Comuna îşi rezervă dreptul ca, în fiecare an, să închirieze acest platou, penl1 u
ţiner~a bâJciu!ui de Sfintele Sărbători ale Paştelui, luând Comuna venitul şi fără a av 11
vre-o pretenţie sau despăgubire de orice fel Societatea Sportivă „Săgeata" .
În cazul c4n~ Primăria, va avea "nevoie de acest teren, pentru trebuinţele sal I
atunci acest teren revine de drept Primăriei , fliră nici. o altă formalitate, Societal 11
Sportivă „Săgeata" fiind obligată a-şi ridica construcţiile t:ăcute p,e el, fără nici 11
5
despăgubire" •
.
Societatea Sportivă „Săgeata", cu sediul în strada Şerban Vodă nr. 20(1,
solicita Primăriei Piteşti teren pentru „fotbal, tenis şi patinaj". Pentru terenul de teni ,
optau pentru locul viran „situat între Trilrunal şi Poliţia oraşului" 1 2 6 .
·
_
Colonelol Părăianu, comandantul Regimentului Argeş nr. 4, scria primarului,
la 13 martie 1926, să ceară Consiliului Comunal suma de lei 20000, „pentru terminar 1
Porţii Eroilor dm Trivale.
•.
Regimentul a t:ăcut tot ce i-a foşt posibil de a o ridica în starea fu care e I
astăzi şi ne mai având posibilitatea de a crea fonduri, recurg la Dv., pentru a ne d
această ·sumă, pentru terminarea ei.
··
Este o înfiumuseţare care aparţirÎe şi oraşului şi, în afară de aceasta, scopul
s-a urmărit fiind în dorul de bine al neamului, sper că veţi binevoi a ne da sprijinul
Dv," 127 • La 30.aprilie, s-a hotărît amânarea chestiunii, „pentru o şedinţă viitoare", iar I

ce
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1 venirea din 4 noiembrie 1926, se răspunde că „cestiunea este

în Consiliu şi la timp se
v comunica rezultatul" 128 .
Şi în anul 1926, Regimentul Argeş nr. 4 şi Primăria Piteşti s-au preocupat de
111gajarea Muzicii, în beneficiul locuitorilor oraşului. La 13 martie, colonelul Pârăianu
11 earcă să convingă pe primar să-l susţină în mărirea contractului la el puţin 200000,
ducând următoarele argumente:
„ 1. Fondul Muzicei este epuizat prin faptul măsurii luate de a repara
n 'lrumentele Muzicei şi a se cumpăra instrumentele strict necesare ...
2.. Prin urcarea soldelor cu 60% la angajaţii în termen ai Muzicei
I cgimentului, gagiştii.. . au cerut sporurile corespunzătoare gradului pentru care au
I cut contracte, aşa că este o imposibilitate ca cu suma de I 00000 de lei cu care a fost
111 gajată anul trecut, să se mai poată susţină Muzica în anul în curs.
3. Ministerul de Război, suprimând avantajele gagiştilor ca: pâine, lemne, gaz,
·ure se ridică la aproximativ 800-1 OOO lei lunar (2 pâini, l litru de gaz pe zi şi SOOO kg.
I mne pe an), de fiecare să fie suportată tot din fondul cântărilor.
Deşi suma ce mi se oferă de la o staţiune climatică este foarte avantajoasă
pentru noi, totuşi fiindcă Muzica Regimentului 4 I. nu a părăsit niciodată oraşul şi
I nând socoteală că, în executarea condiţiilor contractului din anul trecut, Primăria a
r st foarte largă, făcându-ne avantagii ca să nu.pierdem angajamentele particulare, nu
rn!I gândesc un moment de a trimite Muzica în altă parte, pentru a lăsa oraşul fără
distracţie; dar cer cu insistenţă ca în contractul de anul acesta să se dea posibilitatea,
I rin suma ce se va aloca de Dv., ca să pot să susţine existenţa gagiştilor Muzicii
Regimentului.
Ar fi dureros ca, din cauza lipsei de fonduri cei mai buni gagişti să plece, ca să
e angajeze în alte părţi, unde li să dă posibilitatea de trai, în mai bune con'diţiuni.
' azul este al oraşului Alexandria, unde Batalionul de Jandarmi, înfiinţând anul acesta
Muzică, Primăria oferă sume mari, ceea ce a făcut ca cinci din cei mai buni gagişti -să
eară rezilierea contractului.
Ţin să mai arăt dv. că şi serbările ce se aprobă să se dea p.entru mărirea
fondului, de multe ori nu dau rezultatele dorite şi sunt foarte jenante pentru mine, ca
·omandant, ca prin acest mod, să adun capitalul necesar existenţei J.mei Muzici" 129 • În
şedinţa Consiliului Comunal din 30 aprilie, se aprobă angajarea Muzicii Regimentului
Argeş nr. 4 cu 160000 de Jei plus două serbări. Pentru acoperirea plăţii, Primăria va de
erbări şi · va percepe o taxă de la 1000 la 2000 de lei „de la particularii care dau serbări
tn Grădina Publică sau Parcul Trivalea" 130 .
Comandantul Regimentului Argeş nr. 4, colonelul Pârăianu, scrie Primăriei, la
aprilie 1926:
„Ca mulţumire doamnelor piteştene şi tuturor acelora care au dat concursul lor
la strângerea obiectelor de tombolă la Balul Muzicii şi ca mulţumire clasei
comercianţilor, care au oferit cu destulă dragoste obiectele colectate, am dispus ca

• Ibidem, f. 3 şi 1O.
m Ibidem, dos. nr. 1811926, f. 2.
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· Muzica acestui regiment, în Sărbătearea Paştelui (Duminică, Luni şi Marţi) să cânte 11
. Pu bi.1că 2 ore d 1mmeaţa,
' .
de l a 10 30 Ia 12 30" .131
Grădma
·
La 6 mai, colonelul Pârăianu acceptă plata a 160000 de lei şi contravaloareo 11
două serhări ·şi roagă a se lua „urgent măsuri, pentru refacerea băncilor din chioş ul
132
Muzicii din Grădina Publică şi Parcul Trivalea şi instalarea complectă a luminei" •
Contractul dintre colonelul Părăianu Barbu şi Primăria Piteşti din 4 mai 192 ,
stipula:
,,În Grădina Publică:
Se va cânta duminicile, de la ota 10 30 12 dimineaţa şi seara de la. ora 21 -2~
noaptea.
Marţea şi joia, de la orele 21-24 noaptea.
La Trivale:
111
Miercurea după amiază, de la orele 16-19 şi Vineri, de la orele 21 - 2
seara ...
În cursul acestui angajament, Primăria ve pune -la dispoziţia Regimentul li
Grădina Publică, pentru a da 2• (două) serbări, în beneficiul Muzicii, în timpul
sezonului.. .
r
Prima serbare va avea loc, în ziua de 12 iunie 1·926, şi a doua, ,în ziua de (11
· august 1926" 133 • La prima serbare, dată în beneficiul Muzicii Regimentului, s-a obţin ui
un beneficiu de 32086 lei şi 50 de bani, pe care P.rimăria urnia să-i vireze în contu l
Regim~ntului Argeş nr. 4.
·
· "
Primăria atenţioflează pe comandantul Diviziei a 3-a că ofiţerii mai tin 1
umblă călări prin Parcul Trivalea, unde „calcă iarba, rondurile de flori, umblă prl11
'micile alee rezervate numai pietonilot"''m..
·
Consiliul Comunal aprobă, la 30 septembrie·• 1926, să se mai plătea 'ft
Regimentului Argeş nr. 4, 22 308 Iei şi 50 de bâili, fiindcă din serbări s-au strâns d 11
57691 lei şi 50 de bani, deoarece mai trebuie daţi 160000 de lei, iar în bugetul comunul
au fost prevăzuţi doar 80000 de lei. La a doua .serbare, a rămas un beneficiu de 2140'\
le{ls .. .·
.
.,
.
În şedinţa din 5 noiembrie ţ926, · Delegaţia Pennanentă aprobă suma de I I
29000, pentru cumpărarea de „arbori şi . trandafui necesari pentru Grădina Publică
Parcul Trivalea,
la Firma Meger din comuna Florica, judeţul Muşcel 1.J 6 .
.
La l'4 iunie 1927, rn llflÎla unei li'citaţii, Guido Rosatta, oferind un scăzăm ni,
sub preţul Devizului, de 15 25%, a câştigat dreptul de a construi podul de beton de pc 1 1
pârâul de la Şoseaua din Parcul Trivalea 1 ~ 7 • În acest scop, Consiliul Comunal, la 24
niâ.i, aprobase planul şi devizul întocmit de către Serviciul Tehnic, în valoare d
489500 de lei 138 •

de
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Prin contract, Guidp Rosatta. se obliga sl!, termine podul la 25 septembrie 1927,
ntra sumei de 41485 l lei şi 25 de bani, urmând ca recepţia definitivă să fie ~cută la
un de la terminareâ lu~ării 139 • La recepţia definitivă, din 15 octombrie 1928, lucrările
1u fosr găsite „în bune condiţiuni". Semnează membrii Delegaţiunii Permanente:
' Ionel Grecescu şi Spirici9n Emanuerşi inginerul şef al comunei H. W. Schmidt 140• .
Al XIV-iea ·congres Internaţional de Agricultură, ţinut la Bucureşti, în vara
inului 1929, a hotărît să viziteze mai multe lo~alităţi şi ferme din România, printre care
I oraşul Piteşti. În vede~ea pregătirii vizitei la Piteşti, Comisia lnteritpară decide, la 29
prilie: „Comisiunea, Faţă de explicaţiile date de dl. preşedin,te al Comisiei Interimare
i având· în vedere că oraşului nostru i se face o cinste mare, cu vi~itarea de către aceşti
ngresişti, în ziua de 12 iunie 1929, aprobă şi autorizează pe dl. preşedinte al Comisiei
Interimare a lua toate măsurile; necesare de a duce la îndepl\llire programul întocmit de
I refectura Locală, prezentând la timp listă de cheltuielile ce au necesitat, pentru a se
deschide cuvenitul credit'.i 41 • La 26 mai, preşedintele Comisiei Interimare solicită
amerei de Agricultură şi Comerţ Argeş 20000 de lei pentru cheltuielile necesare
142
primirii congresiŞtilor. S-au ~omand~t ·steagurile necesare, cu âcest prilej •
·.
Într~un · proces-verbal din 20 aprilie 1929, Comitetul Restrâns pentru
rganizarea recepţiei Congresului Internaţioncµ de Agricu~tură decide:
„ 1. Primăria oraşului Piteşti va lua măsuri pentru ameliorarea pavajelor de pe
I raectul pe care vo( trece: congresiştii.
2. Primăria va aranja recepţia de diminea~ în Parcul Trivalea.
3. Se va aranja un bâlci P,e pfatoul din fă.durea Trivalea.
·
4. Se vor instala barăci diq foi de cort, pentru: cârciumi, prăvălii, expoziţii etc.,
privitoare la produsele judeţului Argeş: obiecţe de industrie casnică, agricole, forestiere
te.

; Se vor aranja distracţii naţionale .
în rezumat, se va organiza un..bâlci ţărănesc, după obiceiul locului ...
5·., Se va lua contact ,cu prefectul de Muşcel, pentru a îricuraja participarea
producătorilor ,de oqiecte t;1.aţionale din acel judeţ (regiunea Rucăr) la bâlciul din
)'t .
.
l I eştt 1 •• · ·•
)
11 ~
•
8'. Se vor ,cqlecta de îndat~: fotografii, repre,z ent!nd vederi din judeţul Argeş
(mănăstiri; case boiereşti, case ţărăneşti, · pepiffi.i~re, ţesături, expoziţii de industrie
casnică etc.) 143 .
,
·
•
·
.
Excursi_unea nr. , ~' marţi, 1,1 iunie, străbătea următorul traseu: Bucureşti,
PetreŞti, Buftea, Slănic, Moreni, ~~pina,. Breaza, Miercuri, 12junie, aveau următorul
program:
,.
„Ce.a!ul la Piteşti, eventual la Parcul Tr.ivalea. Dej~ în Piteşti, vagon
restaurant între Piteşti şi Curtea de Argeş; gustare la Sărăeineşti sau Păuşeşti ; prânz la
ălimăneşti; noaptea la Călimăneşti.
J
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Vizitarea târgului săptămânal... La târg, va aflui toată populaţia în costum I
ei specifice din Muşcel şi din Argeş; fete, salbe, industria subcarpatică. Pe cât posibil,
144
fără vite" •
Comitetul de Organizare anunţă că poate procura, contracost, steagurile ţărill t
participante, care pot fi folosite la: instituţiile publice, debarcadere, gări, terase · 11
restaurante, expoziţii, popasuri, umbrare şi pavilioane speciale ale următoarelor t 1I
participante: Anglia, Argentina, Austria, Brazilia, Belgia, Bulgaria, Chile, Chin ,
Danemarca, Spania, Egiptul, S. U. A., Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Ha lt ,
Grecia, Japonia, Ungaria, Letonia, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Urugua ,
Polonia, Portugalia, Suedia, Elveţia, Cehoslovacia, Turcia, Yugoslavia, Mexic, Peru I
România 145 •
Delegaţia Permanentă a oraşului Piteşti aprobă, ia 15 mai, construirea unu
drum în Parcul Trivalea, „la Platforma de Sus, unde urmează a se face bâlciu l
agricol" 146 •
Foarte mulţi amatori au solicitat Primăriei Piteşti să le ofere Jocuri în Parcu l
Trivalea, pentru a-şi desface anumite produse. Dăm câteva exemple: Ştefan Oh.
Oncescu, din strada Şerban Vodă
238, primeşte aprobare pentru deschiderea unu
restaurant; G. Manea, proprietarul unei Fabrici de produse ceramice, pentru
expoziţie; Stănuţă D. Elenescu, pentru lucruri casnice şi ţesături; Cosorva Ştefan din
strada Râurilor nr. 4, pentru „o baie de mozaic şi nişte trepte de piatră artificial ă" ;
Nicolae Dumitrescu, pentru „un aparat de limonadă sistematic" 147 •
La o întrebare venită din Craiova, dacă pot veni comercianţii cu mărfuri pentru
bâlci, se decide a se răspunde : „N-avem bâlci pentru mă.rfuri" 148 •
Primăria Piteşti, printr-o Publicaţie, invită locuitorii să ia parte la primireo

m.

congresiştilor:

„întrucât în ziua de miercuri, 12 iunie curent ora 8 a.m., S'Jsesc în gară d-n ii
membrii ai Congresului Internaţional al Agriculturii, de aici vor fi conduşi în Parcul şi
Platoul Trivalea, unde are loc bâlciu, facem un călduros Bf>el către cetăţenii piteşteni sn
binevoiască a ieşi în număr mare în drumul congresiştilor, precum şi la Trivalea.
De la gară, vor parcurge Bulevardul Elisabeta, prin Grădina Publică, p
Bulevardul Ferdinand, Piaţa General C. Cristescu (fostă Ştiubei) la Trivale. La
înapoiere, la ora I O a.m„ acelaşi drum _până la Grădina Publică, vor traversa strada
Şerban Vodă, prin strada Lascăr Catargiu şi vor merge la Florica" 149 •
Primăria Piteşti a invitat ·la ,;Ceaiul ce se dă în onoarea domnilor membrii ai
Congresului Internaţional al Agriculturii · şi care va avea loc în Bufetul din Parcul
Trivalea din oraş" pe: Armand Călinescu, prefectul judeţului Argeş, inginerul
Priboianu, S. Muşetescu, preşedintele Tribunalului S. II„ pe M . Popovici, preşedintel e
Tribunalului S. I, şi e alte 60 de persoane 150 •

144
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Guvernul a

rămas mulţumit şi

de

prestaţia piteştenilor,

cu ocazia pnmmt

ngresiştilor. De aceea, Teodor C. Marinescu, ministrul de interne, mulţumeşte
Rătescu, pentru că a colaborat „cu sufletul... la acţiunea noastră„. Vă
cu recunoştinţă.
151
Străinii au rămas uimiţi de frumuseţile şi resursele ţării noastre" •
La târgul din Trivalea, au mai expus: Şcoala de Meserii din Călineşti Muşcel:
111 birou bibliotecă, un docar, o brişcă douli căruţe şi câteva vase de dogărie; I. Gheber 1 ornuri şi cozonaci „executate în cele mai bune condiţiuni''. Diferite persoane vor să
wozinte „scaunele cu lanţuri" sau „bărci şi lanţuri ·strălucitoare" ; C. D. Angelescu
dorea să deschidă cârciumă şi berărie; Stelian Bratu din Dâmboviţa dorea să aducă 1 ovoare naţionale; Siboşi Nicolae -din Piteşti - obiecte de artă şi traforaj iar Ion
M rinescu din Bascov - „învârtitoare de scaune" 152 •
La 9 .iunie, Comisia interimară aprobă ca fraţii Cristescu să pregătească şi' să
rvească „Ceaiul din ziua de 12· iunie 1929, la Parcul Trivalea pentru 150 de
p r oane„. cu preţul de lei 200 două sute de persoană" 153 •
Cheltuielile făcute de Primăria Piteşti , cu ocazia Expoziţiei Agricole şi a
•o ns trucţiei Pavilionului Bufet din Parcul Trivalea s-au ridicat la suma de lei I 10000

pri marului

t1u l ţumim,

I •11' 4·
Cu ocazia morţii lui Mihail Manoilescu, domnişoara Elisa Chiţescu a iniţiat
!carea îfi Trivale, a bustului fostului prefect de Argeş, care a iniţiat construirea
I' reului Trivalea.
·
În acest scop, consilierii comunali propun , în anul 1930, să se aşeze la
.' seaua „Trivalea" tabla cu inscripţia „ Parcul Mihail Manoilescu" şi lansarea unei
11 ·t de subscripţie şi, cu ajutorul primăriei, a se aşeza în Parcul Trivale un bust al
t functului Mihail Manoilescu, iniţiatorul şi acel ce l-a creat'" 55 •
O foaie volantă făcea următorul apel către piteşteni:
„Qnor cetăţeni!
Podoaba care face mândria oraşului Piteşti este Parcul „ Trivalea ".
Crearea acestui parc se datoreşte decedatului Mişu Manolescu, prefectul
udefului Argeş, pe acele vremuri. Gustul artistic ce s-a desfăşurat acolo ne arată pe
omul iubitor de frumos şi fapte llfudabile„. • · În scopul acesta, un grup de domni şi doamne din cei care l-au cunoscut... se
vor constitui în Comitet, spre a aduce la îndeplinire scopul ce urmăresc:
A aşeza în Parcul Trivalea bustul lui Mişu Manolescu„.
Persoanele care doresc a se înscrie în Comitet sunt rugate a se adresa d-rei
Elisa Chiţescu str. Brătianu nr. 32 Piteşti" 156 •
Pentru stabilirea locului de amplasare, s-a sugerat că „Un loc potrivit ar fi şi
locul unde a fost amplasat monumentul lui I. C. Brătianu sau în rondul de flori care ar
. t „. "1~7 .
putea fi1 amenaJa
1
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La 30 ianuarie 1932, Comitetul Fondul Manolescu solicita să se admită
acestui monument în,Parcul Trivalea, pe locul unde astăzi se află un havuz ce
nu funcţionează, la intrarea către Pavilion (staţia birjelor)". La 30 ianuarie, Comisia
158
Interimară este de acord cu această sugestie .
Pentru ridicarea monumentului Manoilescu, Prefectura Argeş a strâns suma de
50000 de lei 159 . Şi Inspectoratul Regional Adminjstrativ Bucureşti aprobă deschiderea
unui credit de 5000 de lei pentru „a servi ca ajutor pentru ridicarea monumentului
160
defunctului M. Manolescu, fost prefect de A.rgeş" •
Elisa Chiţescu invită primarul oraşului Piteşti, la inaugurarea bustului celui ce
a creat Parcul Triv,alea:
„Monumentul M. Manolescu, fiind aşezat în Parcul Trivale, Vă rugăm să
binevoiţi a ne onora cu prezenţa Domniei Voastre şi a întregului personal de sub
conducere să fiţi la solemnitatea dezvelirii monumentului, în ziua de 5 octombrie 1933,
când vom avea şi deosebita cinste a Vi-l încredinţa" 161 • în urma acestei Invitaţii ,
Primăria Piteşti roagă pe comandantul Regimentului Argeş nr. 4 ca Muzica unităţii să
cânte, duminică, 5 noiembrie 1933, la solemnitatea dezvelirii monumentului lui M.
Manoilescu_, ce va avea loc între orele 1O şi I 3,50 162 •
Tot cu ocazia dezvelirii monumentului Manoilescu, Nelu Nicolau se oferă să
163
dea o masă la o sută de persoane, cu 50 de lei tacâmul •
Preşedinta Comitetului, Elisa Chiriţescu, informează pe primarul oraşului că,
din lipsă de fonduri, a rămas neterminată bordura monumentului. Fiind bolnavă şi ne
mai putând strânge fonduri, îl roagă să acorde „suma de 4000 lei, ce mai datorează
italianului Cassarsa, care execută lucrarea" 164 •
Primăria Piteşti a acordat o deosebită atenţie refacerii Barajului Lacului din
Parcul Trivalea. În acest scop, Serviciul Tehnic înaintează primarului un deviz pentru
repararea Barajului, în valoare de 42QOO de lei. Reparându-se de către Primărie şi
curăţindu-se locul, „Lacul poate fi folosit vara pentru bărci, iar iarna pentru patinaj.
O dată făcut acest lac, ar fi de mare folos populaţiei, ca punct de atracţie, iar
pe de altă parte, ar da un aspect mai frumos Parcului TrivaJea şi, în afară de aceasta,
poate aduce şi un venit comunei" 165 • În şedinţa Consiliului Comunal din 16 iulie 1934,
se aprobă executarea lucrării şi deschiderea unui credit suplimentar de 42000 de lei 166 .
Primarul Cof!1el -Zamfirescu şi secretarul ·general G. M. Georgescu semnează o
publicaţie, la 24 iulie, care anunţa darea în antrepriză a- reparării barajului Lacului din
Parcul Trivalea, în sumă de 42000 de lei 167 • Licitaţia a fost c~tigată de Ştefan Casartza
„aşezarea

15

Ibidem, f. 12.
Ibidem, f. 16.
160
Ibidem, f. 18 .
16 1
Ibidem, f. 26.
16
i Ibidem, f. 28.
l<o.1 Ibidem, f. 30 şi 29.
1<..i Ibidem, f. 31.
5
"' Ibidem, dos . nr. 28/1934-1935, f. I.
166
Ibidem, f. 2.
1
" ' Ibidem, f. 4.
"
159
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din Piteşti, „cu un . rabat de 3% sub preţul Devizl!lui de lei 42000" 168 • Nae Popescu
oferise un rabat de l,75% iar Ion D. Pantilia un rabat de 1.25% 169 •
La licitaţia ţinută în ziua de 28 noiembrie „pentru darea în antrepriză a săpării
transportului pământului din Canalul Trivalea, s-a obţinut următorul rezultat:
Devizul a fost în sumă de lei 20400.
1. Dl. Ion Pantila se oferă să execute lucrarea cu suma de Iei 25000.
2. Dl. Furnica Ilie idem cu suma de lei 20000.
Qferta cea mai avantajoasă este a d-lui Furnica Ilie", care a primit lucrarea 170 •
Primăria Piteşti, cu sediul în Bulevardul Ferdinand, încheie un contract cu
Inginerul Aurel Dolga din Piteşti, str. Cuza Vodă nr. 26, pentru „repararea; Barajului
Lacului din Parcul Trivalea, cu un rabat de !ei 2% sub preţul devizului de lei 15150 ...
171
dică lei 14847" •
La propunerea Serviciului Tehnic al Primăriei Piteşti de a declara Pădurea
rrivalea monument al naturii, „Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Comisiunea
Monumentelor Naturii", prin adresa nr, 236/28 noiembrie 1939, comunică:
„Domnule primar,
La adresa Dv. Nr. 5801/1939, pri"'.itoare la declararea Pădurii Trivalea ca
monument al naturii,
Comisiunea Monumentelor Naturii, în şedinţa sa din 2s· X a.c., găseşte că nu
I oate da curs cererii Dv., întrucât pădurea respectivă nu îndeplineşte criteriile cerute de
un monument al naturii.
Pentru atingerea ţintei urmărite de Dv., credem că este indicat a vă adresa
I ire cţiei Silvice din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, pentru eventuala declarare a
i ca pădure de protecţie" 172 • În urma acestei adrese, Primăria J;>iteşti solicită Direcţiei
Silvice, la 20 decembrie ,l 939, să dispună „împlinirea formelor necesare, pentru a se
I clara Pădurea Trivalea, ca pădure de protecţie, având în vedere că această pădure are
1 suprafaţă de circa 500 de ha. (494 ha.), se găseşte în imediata apropiere a oraşului
1 1 iteşti, o parte din ea fiind astăzi utilizată de comună, ca un loc de agrement, sub
denumirea Parcul Trivalea.
Or1tşul Piteşti, neavând nici o altă pădure în jurul său, Trivalea, prin apropierea '
de oraş, frumuseţea ei naturală, căile de comunicaţie, comode şi modernizate, poziţia
I configuraţia terenului, cum şi esenţa variată a arborilor, atrage atenţia vizitatorilor
trăini şi a cetăţenilor oraşului ca loc de odihnă, plimbare şi distracţie.
Din aceste motive... propunem declararea acestei păduri ca pădure de
I rotecţie, supunându-se regimului special de protecţie şi pentru a face şi noi diferite
tnbunătăţiri, amenajări etc., în scppul creerii unui parc al oraşului pe por:ţiunea anume
r ·zervată şi cedată comunei, în acest scop.
c altfel, această intervenţie a fost făcută după dorinţa fostului prim ministru rmand
'ă linescu şi credem că şi Dv. Însuşiţi aceste vederi'" 73 .

..

11111
Ibidem, f. 11.
••• Ibidem, f. 14.
1 ~ 1 Ibidem, f. 28 . .
11 1
Ibidem, f. 36.
111
tbidem, dos. nr. 28/1939-1940, f. 3.
111
Ibidem, f. 4.
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În prezent,' pe teritoriul Parcului şi Pădurii Trivale, se află tret Instituţii mai
importante: Mănăstirea Trivale, Grădina Zoologică şi Restaurantul „Cornul
Vânătorului". Vom spune, în continuare câteva lucruri despre Mănăstirea Trivalea.
Mănăstirea Trivale, conform ultimelor cercetări, a fost fondată, în anul 1645,
de către Matei Basarab Voievod, pe locul unui lăcaş mai vechi din secolul al XVI-iea,
făcut din lemn. Construită tot diil lemn, pe locul celei anterioare, Matei Basarab o
ridică la rangul de mănăstire şi o înzestrează cu primele moşii : Groşi şi Samara 174 •
Ruinându~se după moartea lui Matei Basarab, pe la 1672, Mitropolitul
Varlaam a refăcut-o, tot din lemn. Între anii 1697 şi 1698, Varlaam' o reface din zid, în
forma actuală, punându-i -şi pisania care se păstrează şi astăzi, fiind aşezată la intrare,
după recenta restaurare, o vreme fiind aşezată în pronaosul bisericii. În anul 1702,
Varlaam a închinat-o ca metoh al Coziei, împreună cu numeroasele bunuri pe care le
dobândise, în primul rând prin grija sa. Din 1718 1 a trecut sub ascultarea Cotmenii ş i,
apoi, a Fedelsciorilor, pentru ca din 1733, cu unele întreruperi să revină ca metoh al
Coziei 175 •
Până la anul 1702, Mănăstirea a primit numeroase danii de la Varlaam şi de la
diverşi particulari şi a şi cumpărat: pământuri, vii, mori şi alte bunuri, folosite, în
primul rând la construirea ei, care a durat destul de mult, de vreme ce la 1730 nu se
reuşise tencuirea ei. Diverşi vecini produceau pagube averii Mănăstirii, ceea ce o
detennina să aibă diferite judecăţi .
După închinare, mănăstirile la care a fost închinată i-au folosit veniturile, dar
n-au îngrijit-o, ajungând în 1732, în ruină, având acoperişul spart şi multe alte
stricăciuni. După anul 1800, Trivalea şi-a pierdut şi rangul de schit, devenind o simplă
biserică de mir. Cu puţinele venituri rămase, a fost refăcută, în anul 1856, în fonna
actuală, reluându-şi rangul de mănăstire, având însă· mult mai puţine bunuri 176 •
Nu s-au păstrat ştiri din timpul lui Matei Basarab şi a lui Varlaam de felul cum
arăta Mănăstirea. La anul 1850, în afara bisericii, mai exista: clopotniţa, casa
egumenului, o casă care cuprindea chiliile şi o magazie cu grajd pentru animâl~.
Mănăstirea Trivalea a fost condusă de un egumen, având rang de ieromonah.
N-a avut o comunitate mare de călugări, unii ·dintre ei rezidând pe la metoaşele
mănăstirii. Unul din egumenii illbitori de -cultură, numit Ioan de la B istriţa era cunoscut
ca un bun copist de manuscrise. Alţi diriguitori ai Mănăstirii cunoscuţi sunt": Herta,
Ştefan egumen al Trivalii, călugărul Sofronie- ispravnic al Mănăstirii, egumenul Ioasaf
sau Iosif, egumenul Teofan, egumenul Pahomie, egumenul Iosif şi ieromonahul Danii! ,
în secolul al XIX-lea şi : Vasile egumenul Coziei care a fost şi egumen la Trivale, în
anul 1702, egumenul Iosif - 1703~ 1704, egumenul DăniH ,- 1708 egumenul Ştefan între
1709 şi 1712 şi egumenul Isaia între 1712 şi 1714. De la 1714 la 1719, nu este cunoscut
nici un egumen, iar între 1729 şi 1730, egumenul de la Cotmeana a îndeplinit şi funcţia
de egumen la Trivalea, iar după această dată egilmenul Ioanichie de la Fedeleciori a
păstorit şi Trivalea. Din septembrie 1731, a ajuns egumen Ioasaf Grecul care a reparat
Mănăstirea, care a condus-o până spre anul 1739. Cozia devine purtătoarea de grijă a
Trivalei până la 1746, când este atestat egumenul Metodie. Din 1750, e cunoscut
174

Mihail M. Andreescu, Istoricul Mănăstirii Trivale, Bucureşt i, 2001 , p. 100 şi 25 .

"'Ibidem, p. 100.
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lbidem, p. 100-10 1.
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I umenul Rafail, care era şi stareţ la Cozia. Mai e cuno~ut, abia la 1773 egumenul
1ilv!Ueanu, care conduce Mănăstirea până la 1777, urmat de egumenul Anania (17771 /79). La 1789, mai este cunoscut.egumenul Grigorie. Între 1800 şi 1827, egumen la
177
I rlvalea a fost Partenie Nica Buligeanu •
Donaţiile

încep cu daniile ctitorilor. Funia

li ruite de Matei Basarab, la .18 martie 1645, precum

Mănească şi

-o

ocină

în Samara,

şi o danie a mitropolitului Ştefan

1111 mai apar în documentele ulterioare. Între 1672 şi 1702, Mitropolitul Varlaam a
I ut 31 de tranzacţii în favoarea mănăstirii, dăruind: moşii, case, vii şi ţigani, în
178
111 leţele : Argeş, Olt şi Teleorman •

Daniile particularilor încep, la 15 februarie 1652 şi 18 februarie 1653, când
ft lcnii din Groşi dau Mitropolitului Ştefan o vie, pe care acesta, probabil, că a dăruit-o
M năstiri i. La 1 iunie 1673 , Stanciul logoflitul din Budişteni închină Mitropolitului
Vtrlaam toată moşia lui din Budişten i şi Dobroeşti . Daniile continuă până la I 2 mai
I 8, când Manole cupeţul din Piteşti dăruieşte Mănăstirii „un ciric de delniţă din
I l lui Piteştilor din hotaru orăşenesc" 1 79 .
A. verea Mănăstirii s-a mai constituit din vânzări-cumpărări, schimburi, dispute
j11dccătoreşti şi chiar danii silite 180 •
Mănăstirea a tăpânit următoarele sate şi moşii : Bădeşti-Argeş, Băduleasa-Olt,

li

rbăteşti

şi

Băseni-Teleorrnan,

Brătiani-Vlaşca,

Budeasa-Argeş,

Budişteni-

1 lcorman, moşia Căcăşani-Olt, Căzăneşti pe Cungre şi Coţofeni-Olt, Dobroeşti-Ilfov ,

11

şti şi Groşi-Argeş, Grozeşti-Teleorman, Izvorani-Muşcel Pădureţi, Lip ia-Argeş,

M ldăreşti-Teleorman,
I

Miceşti-Muşcel Pădurefi, Netoţi-Teleorman, moşiile

răzile-Vlaşca, Orlăndeşti-Vâlcea, Păiuşeşti-Argeş, moşie

lt, Runcul-Gorj, Rusciori-Teiş judeţul V~lcea, satul şi
i IL, Stănislăveşţi-Teleonnan, Şerbăneşti-Vlaşca, Valea

în

Obislava şi

Piteşti-Argeş, Rădeşti-

moşia Samara-Argeş,

Spineni-

Ştefruleştilor-Muşcel Pădureţi,

ia Uiasca-Vlaşca, Ulieşti-Olt, moşia Unghiul Banului-Argeş, Vrăneşti-Muşcel
I' 1dgoria şi Zăvoiul-Argeş 181 .
Mănăstirea Trivale a avut mai multe vii în Sădeşti şi Groşi , o vie Ia Huma şi
Ito la Săpata, mai multe vii la Piteşti - toate în j udeţul Argeş; vii la: Izvorani,
t filneşti şi Vrăneşti - judeţul Muşcel Pădureţi şi altele la Valea Popii - judeţul

111

I mboviţa 182 .

•

.

.

Mănăstirea

Trivalea mai dispunea de mori şi vaduri de moară la: Budeasa,
lludeşti şi Samara- judeţul Argeş şi vaduri de moară în Obislava- judeţul Vlaşca 183 •
Mai dispunea de livezi, la: Groşi-Argeş, Stănislăveşti- Telerorman şi
1 fiineşti- Muşcel Pădureţi, precum şi livadă cu grădină de pomi- la Samara-Argeş şi
1 84
1111 loc de casă cu pomi-la Vrăneşti-Muşce1 •
Case şi locuri de case stăpânea la Huma-Argeş, încă de la anul 1686, iar în
Ieşti, de la 5 mai 1694 18s.
'" Ibidem, p. 29-30.
Ibidem, p. 40-43 .
1'• tbldem, p. 43-47.
11
• Ibidem, p. 48-54.
lll Ibidem, p. 55-70.
111
Ibidem, f. 70-71 .
11 1
Ibidem, f. 71 -73 .
111
Ibidem, f. 74.
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În prezent,' pe teritoriu~ Parcului şi Pădurii Trivale, se află trei Instituţii mai
importante: Mănăstirea Trivale, Grădina Zoologică şi Restaurantul „Cornul
Vânătorului". Vom spune, în continuare câteva lucruri despre Mănăstirea Trivalea.
Mănăstirea Trivale, confonn ultimelor cercetări , a fost fondată, în anuJ 164 5,
de către Matei Basarab Voievod, pe locul unui lăcaş mai vechi din secolul al XVI-iea,
făcut din lemn. Construită tot din 'lemn, pe locul celei anterioare, Matei Basarab o
rid ică la rangul de mănăstire şi o înzestrează cu primele moşii: Groşi şi Sarnara 174 .
Ruinândll-'se după moartea lui Matei · Basarab, pe ţa 1672, Mitropolitul
Varlaam a refăcut-o, tot din lemn. Între anii 1697 şi 1698~ Varlaam' o reface din zid, în
forma actuală, punându-i şi pisania care se păstrează şi astăzi, fiind aşezată la intrare,
după recenta restaurare, o vreme fiind aşezată în pronaosul bisericii. Îh anul 1702,
Varlaam a închinat-o ca metoh al Coziei, împreună cu numeroasele bunuri pe care le
dobândise, în primul rând"prin grija sa. Din 17181 a trecut sub ascultarea Cotmenii şi,
apoi, a Fedelsciorilor, pentru ca din 1733, cu unele întreruperi să revină ca metoh al
175
Coziei •.
Până la anul 1702, Mănăstirea a primit numeroase danii de la Varlaam şi de la
diverşi particulari şi a şi cumpărat: pământuri, vii, mori şi alte bunuri, folosite, în
primul rând la construirea ei, care a durat destul de mult, de vreme "ce la 1730 nu se
reuşise tencuirea ei. Diverşi vecini produceau pagube averii Mănăstirii, ceea ce o
determina să "âibă diferite judecăţi .
După închinare, mănăstirile la care a fost închinată i-au folosit veniturile, dar
n-au îngrijit-o, ajungând în 1732, în ruină, având acoperişul spart şi multe alte
stricăciuni. După anul 1800, Trivalea şi-a pierdut şi rangul de schit, devenind o simplă
biserică de mir. Cu puţinele venituri rămase, a fost refăcută, în anul 1856, în forma
176
actuală, reluându-şi rangul de mănăstire, având însă· mult mai puţine bunuri .
Nu s-au păstrat ştiri din tim'pul lui Matei Basarab şi a lui Varlaam de felul cÎ.lm
arăta Mănăstirea. La anul 1850, în afara bisericii, mai exista: clopotniţa, casa
egumenului, o casă care cuprindea chiliile şi o magazie cu graj d pentru animâle.
Mănăstirea Trivalea a fost condusă de un egumen, având rang de ieromonah.
N-a avut o comunitate mare de călugări, unii ·dintre ei rezidând pe la metoaşele
mănăstirii. Unul din egumenii iubitori de cultură, numit Ioan de la Bistri1a era cunoscut
ca un bun- copist de manuscrise. Alţi diriguitori ai Mănăstirii cunoscuţi suni: Herta,
Ştefan egumen al Trivalii,- călugărul Sofronie- ispravnic al Mănăstirii, egumenul loasaf
sau Iosif, egumenul Teofan, egumenul Pahomie, egumenul Iosif şi ieromonahul Danii!,
în secolul al XIX-iea şi : Vasile egumenul Coziei care a fost şi egumen la Trivale, în
anul 1702, egumenul Iosif - 1703-1704, egumenul Danii\·- 1708 egumenul Ştefan între
1709 şi 1712 şi egumenul Isaia între 1712 şi 1714. De la 1714 la 1719, nu este cunoscut
nici un egumen, iar între 1729 şi 1730, egumenul de Ia Cotmeana a îndeplinit şi funcţi a
de egumen la Trivalea, iar după această dată egilmenul loanichie de la Fedeleciori a
păstorit şi Trivalea. Din septembrie 1731, a ajuns egumen loasaf Grecul care a reparat
Mănăstirea, care a condus-o până spre anul 1739. Cozia devine purtătoarea de grijă a
Trivalei până la 1746, când este atestat egumenul Metodie. Din 1750, e cunoscut
174 Mihail M. Andreescu, Istoricul Mănăstirii Triva/e, Bucureşti, 2001 , p. 100 şi 25.
m Ib idem, p. 100.
m. Ibidem, p. I 00-1 OI.
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egumenul Rafail, care era şi stareţ la Cozia. Mai e cuno~ut, abia la 1773 egumenul
Trivăleanu, care conduce Mănăstirea până la l 777, urmat de egumenul Anania ( 1777 1779). La 1789, mai este cunoscut egumenul Grigorie. între 1800 şi 1827, egumen la
Trivalea a fost Partenie Nica Buligeanu 177 .Donaţiile încep cu daniile ctitorilor. Funia Mănească şi o ocină în Samara,
dăruite de Matei Basarab, la 18 martie 1645, precum şi o danie a mitropolitului Ştefan
nu mai apar în documentele ulterioare. Între 1672 şi 1702, Mitropolitul Varlaam a
făcut 31 de tranzacţii în favoarea mănăstirii, dăruind: moşii, case, vii şi ţigani, în
178
judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman •
Daniile particularilor încep, la 15 februarie 1652 şi 18 februarie 1653, când
sătenii din Groşi dau Mitropolitului Ştefan o vie, pe care acesta, probabil, că a dăruit-o
Mănăstirii. La I iunie 1673, Stanciu! logofătul din Budişteni închină Mitropolitului
Varlaam toată moşia lui din Budişteni şi Dobroeşti. Daniile continuă până la 12 mai
1698, când Manole cupeţul din Piteşti dăruieşte Mănăstirii „un ciric de delniţă din
Dealul Piteştilor din hotaru orăşenesc" 179 •
Averea Mănăstirii s-a mai constituit din vânzări-cumpărări, schimburi, dispute
judecătoreşti şi chiar danii silite 180 •
Mănăstirea a tăpânit următoarele sate şi moşii : Bădeşti-Argeş, Băduleasa-Olt,
Bărbăteşti

Teleorman,

şi

Băseni-Teleorman,

Brătiani-Vlaşca,

moşia Căcăşani-Olt, Căzăneşti

pe Cungre

Budeasa-Argeş,

Budişteni

şi Coţofeni-Olt, Dobroeşti - Ilfov ,

Fleşti şi Groşi-Argeş, Grozeşti-Teleorman, Izvorani-Muşcel Pădureţi, Lipia-Argeş,

Măldăreşti-Teleorman, Miceşti-Muşcel Pădurefi, Netoţi-Teleorman, moşiile
Ogrăzile-Vlaşca, Orlăndeşti-Vâlcea, Păiuşeşti-Argeş, moşie

în

Obislava şi

Piteşti-Argeş, Rădeşti

Olt, Runcul-Gorj, Rusciori-Teiş judeţul V~lcea, satul şi moşia Samara-Argeş, SpineniOlt, Stănislăveşti-Teleorman, Şerbăneşti-Vlaşca, Valea Ştefăneştilor-Muşcel Pădureţi,
moşia Uiasca-Vlaşca, Ulieşti-Olt, moşia Unghiul Banului-Argeş, Vrăneşti-Muşcel
Podgoria şi Zăvoiul-Argeşm.
Mănăstirea Trivale a avut mai multe vii în Bădeşti şi Groşi, o vie la Huma şi
alta la Săpata, mai multe vii la Piteşti - toate în judeţul Argeş; vii la: Izvorani,
Ştefăneşti şi Vrăneşti - judeţul Muşcd Pădureţi şi altele la Valea Popii - judeţul
Dâmboviţa 182 .

.

.

Mănăstirea

Trivalea mai dispunea de mori şi vaduri de moară la: Budeasa,
Budeşti şi Samara - judeţul Argeş şi vaduri de moară în Obislava - judeţul Vlaşca 183 .
Mai dispunea de livezi, la: Groşi-Argeş, Stănislăveşti- Telerorman şi
Ştefăneşti- Muşcel Pădureţi, precum şi livadă cu grădină de pomi- la 'Samara-Argeş şi
un loc de casă cu pomi-la Vrăneşti-Muşcel 184 •
Case şi locuri de case stăpânea la Huma-Argeş, încă de la anul 1686, iar în
Oiteşti, de la 5 mai 1694 l8S.
177

Ibidem, p. 29-30.
m Ibidem, p. 40-43 .
179
Ibidem, p. 43-47.
11111
Ibidem. p. 48-54.
•K l Ibidem, p. 55-70.
m Ibidem, f. 70-71.
iu Ibidem, f. 71-73 .
igi Ibidem, f. 74 .
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Mănăstirea mai deţinea un heleşteu la Samara, stupi la StănislăveştiTeleor:man şi un număr necunoscut de vite 186 •
,
Metocuriele Mănăstirii Trivalea au fost: Schitul Gurguidudeţul Muşcel
Pădureţi, ·situat în Valea Mare în hotarul Izvoranilor, pe loct1l,.Gurguilu, închinat, la 5
septembrie· 16871 Biserica din Piteşti, ctitorită de Popa Isar, în Gura Văii Stănceştilor,
aproape de Mănăstire. Martin Ungurul din Piteşti, fratele ctitorului a închinat-o
Mănăstirii Trivalea, la 20 ianuarie 1698. Este vorba de actuala Biserică Sf. Ioan;
Schitul. Rusciori-judeţul Vâlcea, închinat, la 5 august 1689, î_nainte de a fi terminat;
Mănăstirea Seaca-Muşăteşti - judeţul Muşcel Pădureţi, construită la stărşitul secolului
al XVI-iea, care fusese închinată Mănăstirii Cozia, _este trecută de Varlaam, într-o
vreme sub ascultarea Mănăstirii Trivalea; Schitul Stănislăveşti - Teleorma, închinat, la
3 aprilie 1692 187 • ,
În perioada 1677 - 1702, Mănăstirea Trivalea a avut în grijă şase metoace
•
situate în patru judeţe„ între care şi o mănăstire 188 •
Mănăstirea Trivalea este cea mai veche instituţie situată în Parcul Trivalea,
care a contribuit şi contribuie • încă la •sporirea prestigiului Parcului Trivalea, mulţi
dintre vizitatorii săi trecându-i pragul, pentru reculegere şi rugăciune.

.1

·"

THE TRIV ALEA FOREST PARK
Abstract

The author presents the genesis and the development of Trivalea Forest Park
relying on many inedited documents belonging to Argeş Direction of the N ational
Archives, in the fund of the Townhouse of Piteşti. There are pointed out the efforts of
the Townhouse of Piteşti and the support of.the deputies and the senators of Argeş andthe Ministry of Property Do1Ţ1ain. There are presented the rare species of plants and the ,
nursery where them where brought from and the.taxes that were paici
. In the Tri valea Forest Park was placed also a bust of the great politician I. C.
Brătianu whose fate .is not known anymore. In _the Trivalea Forest Park, with the
contribution of-the Townhouse, the music ofthe 4th Regiment Argeş was played once a
week. In the spring of 1929, the Trivalea Forest Park festively received the participants
of the 16th Agrarian Internatio;'lal Copgress, which took place in Bucharest, with
·
participants from all the continents.
t

m Ibidem, f. 75 .
16
" Ibidem .
m Ibidem, f. 83-89.
1
"' Ibidem, f. 89-90.
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IMPACTUL CALAMIJĂŢILOR NATURALE ASUPRA
POPULAŢIEI
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RURALE A
t

IONEL CLAUDIU DUMITREscu·
Autorităţile

locale s-au confruntat în· anii 1945-1947 •CU urmările dezastruoase
mondial. Jaful sovietic sistematic în contul despăgubirilor şi efeli'.tele
·etei prelungite au dus la apariţia fenomenului de foamete, însoţit, ca întotdeauna în•
11 ul istoriei, de răspândirea diferitelor epjdemii. Situaţia precară a ntedicilor din
111 di ul rural nu încuraja activitatea de combatere a microbilor deosebit de agresivi în
ndiţiile unei mizerii generalizate. Inspecţiile ordonate de prefecţi au doveait şi
ls tenţa unei delăsări generale, primarii fiind ocupaţi să-şi rezolve propriile afaceri.
Mu lţi se ascundeau şi după lozinca clasică a lipsei de fonduri. .
Anul 1947 reprezintă perioada de timp în care foametea şi bolile au secerat din
plin o populaţie supusă celei mai severe ocupaţii militaro-ideologice. Chiar dacă
j udeţele Argeş şi Muscel n-au fost considerate a ii calamitatei situaţia alimentară şi
nitară a fost dezastruoasă şi au supravieţuit încercărilor doar ~er care au avut zile.
Prim-preotul Nicolae Minea a desfăşurat începând din ltina mai a anului 1947
u intensă activitate' de control a primăriilor din plasa Piteşti pentru a impulsiona
1ctivitatea primarilor. Aproape în toate comunele s-,a constatat o lipsă de grâu şi
1
porumb Se cerea distribuirea de cote din alte.judeţe sau confiscarea de Ia cei care mai
2
iveau câte ceva . Nici animalele nu aveau ce să pască în iunie 1947 din cauza
I' rsistenţei secetei în Albota şi Moşoaia 3 : Nici în a1te comune nu erau condiţii
lilvorabile păstoritului.
.
·' u
4
Curăţenia lăsa de dorit mai peste tot . Astfel, în Bradu de Sus (17 ·iulie 194 7)
c observa că localul primăriei a fost îngrijit, dar closetul şi şcoala nu au fost
111treţinute . Cimitirul de animale era îngrădit conform normelor în vigt>are, dar sătenii
preferau să nu îl folosească5 • În Geamăna se constata o şi mai mare lipsă de interes a
primarului. Primăria ş~ bise~ica urmau să fie îngrijite, iar ŞjUlţurile şi drumurile să fie
teparate utilizându,-se preştaţia6. La Dobrogea situaţia era inversată. Exista curăţenie
doar în interiorul localului primăriei , dar exteriorul arăta jalnic (detestabil, după cum
„
,,;
'
„
războiului

I

'Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu", Piteşti .
1
Arhivele Naţionale, Direcţia judeţeană Argeş, fond Prefectura Judeţului Argeş, dos 32/1947, f. 24.
2
ibidem, f. 28.
..,.
' Ibidem, fi 18, 24 şi 34.
l
•
•
• Ibidem, f. 37.
, Ibidem, f. 39.
, v
'' Ibidem , f. 42.
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afirma prim-preotul). Un acoperiş din şindrilă părăginit, peretele din dos decojit şi un
geam spart, dădeau „impresie de ruină" . Şcoala nu era văruită, iat cimitirul ele animale
nu exista7 . La Smeura (28 iulie) şcoala era îngrijită, dar nu avea lemne pentru iarnă.
Closetul era rudimentar şi se recomanda construirea unuia care să servească drept
model pentru toţi locuitorii din comună8 .
Inspecţiile din septembrie au vizat în special aprovizionarea cu apă şi lemne a
şcolilor . Astfel, şcoala din Geamăna era îngrijită şi văruită, iar recensământul copiilor
dădeau un total de 360 dintre care 192 erau băieţi şi 177 fete 9 . La Valea Ursului (21
septembrie} nu exista nici un tabel al elevilor, iar învăţătorul nu se prezentase la post 10 .
Mai gravă era situaţia la Budeasa. Cursurile nu începuseră nici în a aoua zi de şcoală
(30 septembrie), nu erau lemne pentru anotimpul rece şi nici putina obligatorie pentru
11
apă • Nici în comuna Bradu de Jos nu era o situaţie prea bună. Frecvenţa la ore era
„mediocră" şi până la 10 noiembrie nu s-au adus lemne de foc 12 . Grija specifică pentru
copii nu era decât o lozincă rostită pe la bilanţurile de sfârşit de an. Prim-pretorul a fost
mulţumit de şcoala din Slătioare unde orele au început la 29 septembrie şi sălile de curs
erau curate 13 •
Lipsa alimentelor de bază (grâu şi porumb) a provocat o slăbire a
organismelor 14 şi, în combinaţie cu mizeria, a dus la extinderea bolilor şi creşterea
mortalităţii. Practic, românii au ajuns într-o situaţie asemănătoare cu a deţinuţilor din
lagărele de extenninare gennane, cunoscuţi sub numele de ,,musulmani". Starea de
sănătate precară în mediul rural şi în mult lăudata perioadă interbelică 15 , s-a înrăutăţit
pentru că medicii aveau în grijă mai multe comune şi condiţiile economice nu favorizau
16
deplasările dese. . NicLdiagnosticul deceselor nu .putea fi stabilit cu exactitate deoarece
as istentul medical-nu avea o pregătire de specialitate.
Mortalitatea în plasa Piteşti a fost deosebit de ridicată. Astfel, în comuna
Lunca Corbului până la 14 iunie se înregistraseră 15 morţi (şase cu vârsta pes.te 60 de
ani) pentru doar 13 naşteri 17 • Situaţia .era şi mai gravă la Smeura unde erau 13 decese şi
nouă născuţi la 13 iunie 18 • Scăderea demografică a continuat şi în luna următoare. O
Ibidem, f 44. Comuna avea totuşi obor de vite, dar notarul nu a consemnat vitele închise şi nici nu avea un.
registru pentru înregistrarea vânzărilor.
• Ibidem, f. 54. Cimitirul uman era plin de buruieni .
9
Ibidem, f. 104.
w Ibidem, f. 90.
11
Ibidem, f. 98. Populaţia şcolară era de 161 copii.
12
Ibidem, f. 127.
1.1 Ibidem, f. 130.
,
1
• Producţ i a de cereale din 1946 nu asigura decât o raţie zilnică de 0,438 gr. Dacii se ţine cont de livrările
către Uniunea Sovietici, partea pentru însăm!lnţari şi pentru furajarea animalelor, raţia devine una de
înfometare. Calculele au fost efectuate după datele statistice din lucrarea lui Victor Axenciuc, EvoluJia
economică a României. Cercetări statistico-istorice 1859-1947, voi. II, Editura Academiei Române Bucureşti ,
1996, p. 21 şi 517.
11
Dum itru Şandru, Populaţia rurală a României între cele două războaie mondiale, Editura Academiei, laşi,
1980, p201-210.
16
Ionel Claudiu Dumitrescu, Muscelul sub teroarea bolilor, în „Muntenia expres", nr. 7, p 17.
17
A. N. D. J Ag, fond P. J. Ag„ dos 3211947 10 . v. Mortalitatea era îngrijorătoare şi la Bărbăteşti (17 decese
pentru 19 născuJi) . Victimele proveneau din rândurile copiilor sub un an (cinci cazuri, 29,4%) şi a
persoanelor active (cinci cazuri); Ibidem, f 124 v.
1
• Ibidem , f28.
7
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1111111l inspecţie (28 iulie) constata existenţa a 17 decse pentru numai 10 naşteri. Mai
11rnv era faptul că I O dintre cei dispAruţi aveau vârsta sub un an (35,2%), iar patru între
19
1 şi 45 de ani, adicl din rândurile populaţiei active • Şi la Hinţeşti rata deceselor era
ndlcată. În iunie se înregistra un echilibru la I O între cei doi factori demografici, iar
r111ru oameni muriseră· de bătrâneţe20 • Prim-pretorul Nicolae Minei constata în
octombrie 1947 o depAşire a crizei prin creşterea natalităţii, chiar dacă starea de
rnrllţenie a locuinţelor lăsa de dorit şi comitetul de sănătate nu desflşura nici o
nctivitate. Mortalitatea era mar.e însă (21 de decose la 28 de naşteri). Efectele sărăciei,
,cetei şi foametei se manifestau prin patru cazuri de tuberculoză şi trei de debilitate
(\J,3%)2 1• Dezastruoasă era situaţia şi în comuna Bradu de Sus. Inspectorul Nicolae
Minei constata la 17 septembrie 1947 cll au trecut în nefiinţă 26 de persoane, iar
mortalitatea infantila a ajuns la 32%. Medicul şef al judeţului Argeş punea aceasta
~ituaţie pe seama lipsei de asistenţi sanitară. Au început sll se manifeste şi
epistozootiile la porci şi plsllri. S-a dat voie să se recolteze porumbul încă necopt din
c.:1tuza lipsei de alimente22 •
În · alte aşezllri, natalitatea depăşea mortalitatea. Se manifesta din plin
concepţia ţllranului român de a avea suficiente braţe pentru lucrarea pllmantului cu
uneltele rudimentare moştenite de .la strămoşi. Exista şi o grijă deosebită pentru
perpetuarea· familiei în condiţiile · mortalităţii ridicate. Nu supravieţuiau decât
organismele puternice, aducă copiii cu snagă. Prim-pretorul Nicolae Minei analiza la
2 1 septembrie situaţia locuitorilor din comuna Valea Ursului şi constata că există o
„situaţie alarmantl". Bolile sociale bântuiau cu furie. Se înregistrau 12 cazuri de
tuberculoză, 41 de cazuri de pelagrA, 29 de sifilis şi 16 de guşă. Se poate constata că
alimentaţia pe bază de porumb insuficient copt şi mucegllit a stat la baza declanşllrii
unei adevllrate epidemii de pelagră. · Spirocheta sifilisului a fost favori7Jltă de
menţinerea obiceiului ţăranului român de a ţin~ mai multo ibovnice. Natalitatea ajungea
la 41 de nou-nA.scuţi în timp ce mortalitatea ajungea la 22 de decese. Mortalitatea
infantilii. se· menţinea şi aici la valori ridicate (36,3%), iar cauza principal! era
debilitatea provocată de foamete (75%). Şi celelalte două vieţi au fost secerate tot de
mizerie (dizenterie şi dublă pneumonie)23 •

ibidem, f 53.
ibidem, f34 v.
11
Ibidem, f 117 v. Doar şase decese au fost înaintate vârstei înaintate (28,S%). Lipsa mijloacelor de transport
şi mai ales a unui cadru sanitar capabil sa punii în timp util un diagnostic au filvorizat doull decese din cauza
peritonitei. Mai grav era faptul cll au picrit din nou-nilsculi (9,5%), trei sub 21 de ani (14,2%) şi opt cu vArste
între 21 şi 50 de ani (38%). Fiecare om tn activitate era important într-o perioada în care multi barbali erau
mobilizaJi sau erau inel în priwnieratul sovietic.
21
Cu toate nenorocirile ablllute asupra aşez.llrii, locuitorii au reuşit sa realizeze 3.350 de metri de şanturi
(69,7%) şi aducerea a 380 m3 de pietriş din cei 540 m' programati (70,5%). Procesul încaslrilor se ridica la
50% adică 93283051 lei; Ibidem, f 86 şi 86 v.; Comuna învecinBlil Geamllna nu era afectata la 18 septembrie
de epizootii, dar mortalitatea infantili ajungea la SO%. Acţiunea organelor militare sanitare era practic
ineidstentl; ibidem, f I 04 v. Încasilrile la buget se reduceau la 42%.
n Doar cinci decese se datorau vârstei înaintate şi unul unei congestii cerebrale. Restul a fost provocat de boli
posibil de tratat sau de evitat (debilitate, bronhopneumonie, bronşita, dizenterie, nefrit.a, apendicită); Ibidem,
f 91 V.
IY
20
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Comuna Prundu a fost puternic afectată de bombardamentele aeriene din
I 944 24 şi de seceta din 1946. Calamitatea naturali a provocat o reducere .drasticii a
producţiei de cereale. Un deficit de 47,9 tone de cereale exista tncll din ianuarie 1947,
fAră sll se ţinll cont de pagubele produse de rozătoare, de hrana păsArilor şi animalelor
de curte, precwn şi de cantitaţile necesare însămânţArilor2 5 • Cei 1183 de locuitori au
fost supuşi unui proces de înfometare în speranţa guvernanţilor că vor asigun1
aprovizionarea moldovenilor. Foametea filcea ravagii, iar copiii nou-nllscuţi nu aveau
vitalitate. S-au înregistrat lO decese ale unor copii cu vârsta sub un an, iar diagnosticul
trecut în certificate a fost de debilitate. Inspectorul consemna sec el nu s-a luat nici o
măsură pentru diminuarea mortalităţii infantile. Autoritlţile locale ·IU adoptat obişnuitu
tactică de aşteptarea în speranţa apropierii sezonului cu vegetale (urzici, ştir, ştevie) şi u
unei recolte mai bune. Nici nu se puteau face prea multe în condiţiile lipsurilor din ţarll.
Moaşa Ecatema Chinie n-a asistat nici o naştere de la începutul anului, iar agentii
sanitari Udrişte şi Vasilescu n-au luat nici o măsură pentru a împiedica extinderea
febrei recurente, boală ce se manifestase în cazul a doi locuitori. Natalitatea dep~ea
totuşi mortalitatea, (30 la 27), dar trei cazuri de tuberculozl, zece de debilitate, unul de
bronhopneumonie şi douA de bronşită, puteau fi evitate. Mizeria şi slrăcia erau
responsabile în proporţie de 48% de decesele locuitorilor. Dacă se raportează la totalul
de 1183 de locuitori din ianuarie, comuna a pierdut 2,28% şi creşterea demografică "
fost doar de I%. Sllbiciunea oamenilor şi a animalelor de muncii au dus 111
neânsArnânţarea celor 65 de hectare cu grâu şi două cu orz. Primăria din Prundu se
manifesta însă foarte bine pe plan fiscal, procentul încasărilor fiind de 103%26 •
Comuna Budeasa nu se remarca prin încasări (rezultate „foarte slabe"), iar
cimitirul uman era neîngrijit. Totuşi, se înregistra o creştere demografică semnificativă,
cele 28 de naşteri compensând pe cei 11 trecuţi la cele veşnice. Mortalitatea infantilii
era ridicată (27%), iar debilitatea congenitală şi tuberculoz.a deţineau acelaşi procent
Peritonita era vinovată de doul decese, sltenii fiind victime ale deficienţelor din
serviciul sanitar şi, mai ales, din cauza drumurilor prost întreţinute şi a lipsei de
7
mijloace de transport2 •
Comuna Cocu avea o situaţie mai bunii. Natalitatea compensa din plin
pierderile (58 de naşteri la 28 de morţi). Lipsa medicamentelor şi a tratamentului
medical au menţinut o rată înaltă a mortalitaţii infantile (11 cazuri, 39,2%). Foametea
putea fi acuzată direct de cele 6 cazuri de debilitate (21,4%) şi de două de ulcer (7%) 28 .
La Slătioare era o mortalitate redusă la jumătate, dar erau 40 de nou-născuţi. Epuizarea
fizică nu a permis decât întreţinerea a 5 ha de izlaz din cele 88 existente şi nici nu s-au
însămânţat cele 3 ha cu grâu 29 .
Totuşi, în ciuda condiţiilor grele de viaţă, în plasa Piteşti s-a înregistrat un spor
demografic printr-o natalitate ridicată. Regimul alimentar maidic al mamelor şi lipsa
~ Doar în raidul din 4 iulie 1944 au pierit 25 de oameni şi 66 de case IUi fost distruse sau averiate, Narcis
Gherghina, Istoria bombardamerllelor americane asupra fostelor judeţe Argeş şi Muscel /~43-1944,
Ed. Canninis, Piteşti, 2002, f. 102.
25
A. N. D. J Ag, fond P. J. Ag., dos 92/1947, f 411 şi 412.
26
Ibidem, dos 32/1947 f. 95-96.
21
Ibidem,dos32/1947 f. 100.
11
Ibidem, f. 120 v.
2
• Ibidem, f 130 v, 131.
2
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laptelui (bovinele au fost luate în contul despăgubirilor de r!zboi sau au scAzut drastic
din cauz.a lipsei furajelor) au provocat o creştere a mortalităţii infantile şi .o
111111ulţire a cazurilor de rahitism şi debilitate. Viaţa în libertate nu se mai deosebea prin
111mic de cea din închisori. Astfel, directorul O. Bă.zălan, constata la 2 februarie 1947 că
„deţinuţii minori de la Penitenciarul Piteşti sunt complet debilitaţi din cauza
,ubalimentArii". Se cereau 5000 de kg de porumb din judeţele excedentare pentru
,upravieţuirea până la noua recoltă.
Zona de· nord a judeţului Argeş are un relief muntos şi împădurit, ceea ce nu
permite cultivarea cerealelor. Soiurile de plante specifice perioadei istorice anali:r.ate
11vcau un ciclu de vegetaţie mare şi îngheţurile timpurii nu erau favorabile agriculturii.
Populaţia era dependentă de transporturile de cereale din sudul judeţului Argeş sau din
1udeţele învecinate. Se practica un troc tradiţional, produsele oferite fiind în special
lructele, ţuica şi lemnul. Cei care lucrau în exploatările forestiere erau aprovizionaţi de
p11troni. Şi regiunea vestică avea un relief accidentat Hi acoperit de plduri, terenurile
ll1vorabile agriculturii fiind situate de-a lungul n\urilor3 • Uneori, în ân\pul furtunilor de
vară, torenţii furioşi acopereau p8mântul fertil cu cantităţi mari· de dl şi roca.
Cllldurile excesive din 1946 au diminuat producţia de prune şi în plus borllotul s-a acrit,
rcea ce a dus la o dramatică scădere a valorii fiicii pe piaţă. Autoritlţile, din motive
liscale, au închis C87.8Ilele în luna septembrie 1• Se dorea şi folosirea oamenilor la
muncile agricole specifice sezonului.
Autorităţile locale nu s-au preocupat în mod deosebit de aprovizionarea
1.onelor izolate. Astfel, în ianuarie 1947, populaţia comunei Tigveni se afla într-o
~ituaţie Jalnică şi nu s-a efectuat nici o distribuire oficialii. Se cereau două vagoane cu
cereale3 . Comuna Boişoara a primit doar 9.000 kg de griu pentru perioada I
1lecembrie 1946 - 15 februarie 1947, ceea ce însemna foarte puţin raportat la populaţia
11şezArii. Erau 3.420 de suflete şi deci raţia zilnică ar fi fost de doar 34,l grame.
Fenomenul de inflaţie a 1lpărut şi dublul de grâu a ajuns la 250.000 de lei. Învăţătorii şi
funcţionarii aveau un salariu care nu depăşea suma de 250.000 de lei lunar şi, în plus,
nu se puteau deplasa în Ardeal pentru aprovizionare. „Suntem ameninţaţi a nu mai
putea trlli" constata autorul memoriului3 3 . în comuna Săpunari, erau 130 de familii cu
o situaţie alimentari „rea". Erau familii formate din 7,8 sau chiar 9 persoan~ 34~ Spitalul
din Deduleşti trimitea acasă toţi bolnavii ameiioraţi, iar situaţia personalului sanitar era
i.lisperată sub raportul hranei 35 . ,,În toată plasa Jiblea populaţia este complet lipsită de
cereale şi suferă grav de griu şi porumb" 36• În comuna Aref sufereau de foame 1. 700
de persoane37 , iar la Runcu peste 80% din populaţie se găsea în aceeaşi situaţie. Se
cereau IO.OOO kg de porumb pentru ameliorarea situaţiei, dar autorităţile au decis: „La
producţia

„

'"A. N. D. J. Ag„ fond P. J. Ag„ dos. 93/1947, f. 122.
"Ibidem, dos. 1911946, f. 46.
"Ibidem, dos. 93/1947, f. 177.
" Ibidem, f. 186. Serviciul Economic continna trimiterea a doar 8620 kg de griu, ceea c;c duce ratia la
incredibila cantitate de 32,7 gr, adica 13% din raţia minima stabilitA de autoritaţile din Bucureşti.
"Ibidem, f 192, 193, 194.
u Ibidem, f, 212.
••Ibidem, dos. 94/1947, f. 22.
" lbldent, f. 32.
https://biblioteca-digitala.ro

IONEL CLAUDIU DUMITRESCU

428

acte" 38 şi s-a aşternut colbul uitarii. Comuna Boişoara n-a mai primit nimic până la 15
martie şi intervenţia organizaţiei P. S. D. a rămas flră rezultat3 9•
Cum judeţul Argeş nu a fost inclus în categoria celor calamitate, autorităţile
locale au efectUat colecte pentru ajutorarea înfometaţilor. Astfel, în zilele de 21 şi 22
decembrie 1946, din plasa Jiblea s-au strâns lllll1!toarele produse: 356 kg porumb, 179
kg grâu, 19 kg cartofi, 28 kg fasole, 17 kg ceapă, 1.060 kg de nuci, 148 kg prune uscate
şi 4,950 kg came afumată. Se adăuga şi suma de 6.636.700 lei40 •
Consecinţele asupra stării de sănătate s-au resimţit din plin. Inspectorul I.
Botoşineanu gAsea în comuna Britieni (5 august 1957) doar 11 nou-nAscuţi, dar
41
decedaseră deja 19 persoane • La Brădetu, Gheorghe Zugrawl, prim-pretorul plăşii
Curtea de Argeş constata 9 decese şi 7 naşteri42 • Datele despre mişcarea populaţiei în
Şuiei sunt mai detaliate. Chiar dacă natalitatea era ridicatA, 37, mortalitatea infantilă.
avea o valoare îngrijorlitoare (62,9%), totul fiind pus pe seama stării sanitare foarte
proastli a populaţiei 3• În aşezarea Dăngeşti, desprinsă de comuna Berislăveşti la 19
aprilie 1947, se lnregistrasera 5 decese în numai 37 de zile. Doar 3 copii veniseră într-o
lume în care oamenii „ sunt sarmani lipsiţi completamente de cereale"44 • La Sălătrucel
situaţia era şi mai disperată, oamenii începând să dea vite şi chiar pământ pentru·grâu şi
porumb. Mortalitatea depAşea natalitatea (23 de cazuri la I 9)45 •
Comuna Berislăveşti se prezenta în martie 1947 cu drumurile prost întreţinute,
dar cu biserica şi cimitirul bine întreţinute. Prezenţa la şcoală lăsa mult de dorit din
cauză că „elevii nu au cu ce se îmbrăca". „Am gAsit în clasă copii care îmi spuneau că
nu au ce mânca", consemna în raport inspectorul Ion N. Georgescu-Zinca46 • Apar drept
47
fireşti cele 25 de decese înregistrate până-n mai . Mortalitatea s-a menţinut ridicată şi
în lunile de varii, .astfel încât la 30 august erau deja 36 de persoane decedate pentru 54
4
de nAscuţi '.
Evoluţia demografică a comunei Goranu urma aceeaşi regulă simplă, existenţă
în întreaga Europă: mortalitate ridicată în lunile reci de la începutul anului şi care se
compensa treptat prin natalitatea din lunile de varii. Daca în 3 mai erau consemnate 11
decese pentru 18 naşteri49 ; în octombrie, după o ameliorare a alimentaţiei, se ajungea la
un raport de 44 de naşteri pentru 21 de decese'°. Şi la Sălătrucel se consemna o creştere
a nivelului de trai, mortalitatea era depăşitli uşor (43 la 45 de naşteri). Localnicii nu
aveau însă sămânţă pentru cultivarea ogoarelor şi erau ameninţaţi din nou de foamete.

Ibidem, f. 44.
Ibidem, f. 51.
'"Ibidem, dos. 111947, f 5.
"Ibidem, dos. 26/1947, f32.
u Ibidem, f. 36.
1
' Ibidem, f. 13, 14.
''Ibidem, f. dos. 33/1947, f30.
"Ibidem, f. 33.
6
' Ibidem, f. 42.
1
' Ibidem, f. 48. Se tnregistreazA totuşi 40 de naşteri ..
'"Ibidem, f. 125.
Ibidem, f. 38.
"'Ibidem, f. 134. Produc1ia de grâu a fost diminuata în urma unei invazii de şoareci de c4mp. lnspectiile dese
în comuna Budeşti permit unnlrirea evoluţiei demografice pc parcursul a zece luni din 1947; Ibidem, f. 86, 2
iulie: 40 naşteri, 35 decese; 30 iulie: 50 naşteri, 41decese;64 naşteri, 46 decese; Ibidem, f 69, 75 v şi 115;
JH
19
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I 1 11 1 produs în sat a fost consumat până La recoltarea porumbului şi se făcea apel la
51
t 11li bogaţi să aducă sămânţă din regiunile excedentare • Era o dovadă de neputinţă
1 1 imului comunist de a gestiona o gravă criză alimentară.

Inspectorul administrativ I. Em. Florescu constata şi în oraşul Curtea de Argeş
u cl\dere a calităţii vieţii. Cele mai frecvente cauze de deces erau tuberculoza, bolile de
111 mă, malformaţiile congenitale şi bolile copilăriei. Se înregistrau la 24 mai 194 7 71
52
tf decese pentru 77 de naşteri, adică aproape un deces la fiecare două zile . Nici în
pi 1 ă situaţia nu era mai bună, excedentul fiind datorat natalităţii ridicate. Mortalitatea
11~ ntilă se ridica la valori îngrijorătoare (17,2% în 1945 şi 14,4% în 1946)~ 3 .
Se poate observa că în ciuda dificultăţilor de ordin economic şi sanitar, se
111 inifesta totuşi un uşor spor demografic, mai scăzut în raport cu anii celui de-al doilea
1 zboi mondial. Subţirimea generaţiilor din anii 1945, 1946, 1947 şi determinată de
111 rtalitatea infantilă ridicată a obligat regimul Ceauşescu să ia în 1966 măsuri pentru
celerarea creşterii demografice, ceea ce s-a resimţit deja în 1967 prin dublarea
111 11nărului de nou-născuţi.

THE IMPACT OF THE NATURAL CALAMITIES OVER
THE RURAL POPULATION OF ARGEŞ COUNTY
The local authorities were confronted with the disastrous followings of the
econd World War. The systematic Soviet plunder on indemnification's account and
lhe effect of the prolonged drought led to starvation, accompanied, as it always happens
along the history, by the spreading ofvarious epidemics. The precarious situation ofthe
medicine men from the countryside made more difficult the fight against the microbes,
which were very aggressive because of the general state of poverty. The inspection
commanded by the prefects proved a general neglect, because the mayors were busy
with their own affairs. Many of then used the classical slogan that claims the lack of
funds. The year 1947 represents the period of tirne when starvation and diseases ant
away a population who already suffered because the ideologica! and military
occupation. Even if the Argeş County and the Muscel County were not in case of
emergency the sanitary and the alimentary situations were disastrous and the survivors
were but few.

11

Ibidem, f. 146.
A. N. D. J. Ag„ fond P. J. Ag, dos. 26/1947, f 17.
!3 Ibidem, f. 11.
12
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ASPECTE ALE PROPAGANDEI BOLŞEVICE ÎN ROMÂNIA
LA SFÂRŞITUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
DRAGOŞ CHISTOL •

.,_.}.

La 25 octombrie I 7 noiembrie 1917 a izbucnit în Petersburg revoluţia
bolşevică. În mai :puţin de o saptlmână, Kenmski s-a recunoscut înfrânt şi a fugit.
Revoluţia bolşevici a ieşit învingătoare, iar Rusia avea ocazia să experimenteze
comunismul. Annata rusi s-a descompus., acest fapt având consecinţe devastatoare
nsupra moralului soldaţilor. Anarhia din capitala rusll s-a răspândit pe tot frontul şi
ameninţa întreg edificiul politic, economic şi social din Rusia;
Prin presă, manifeste şi discursuri revoluţionare ţinute în locuri publice,
bolşevicii au captat atenţia populaţiei iar demagogia lor flcea apel la instinctele
primare ale mulţimii, exploatându-le. Boierul şi burghezul de ieri, cărora mujicul rus le
purta respect, deveniserll peste noapte „duşmanii care au supt sângele poporului de sute
de ani".
Această situaţie anarhică era periculoasă nu numai pentru Rusia însăşi, ci şi
pentru România care, p~ · poziţia geografică şi combinaţiile politico-militare. ale
războiului, îşi legase:! soarta de cea a puterii de la răsărit 1 • Iar demagogia şi minciuna,
armele politice ale bolşevicilor, nu cunoşteau graniţe politice.
.
De altfel, în ţara noastrll, agitaţiile şi propaganda bolşevică au început încă din
anul 1918 când, în nordul ţării, un avion care zilnic flcQa legătura între bolşevicii ruşi
şi maghiari survola spaţiul aerian românesc şi arunca· manifeste care îndemnau
2
populaţia la nesupunere fa\! de autorit.Aţi • Mai mult, în prim!vara anului 1919, la
Budapesta, se edita ziarul de orientare comunistă „Glasul Poporului". Ziarul, tipărit în
limba.română, era răspândit de către jandarmii unguri populaţiei româneşti din Banat şi
călătorilor care veneau în România, în scopul de a răspândi cât mai mult ideile
bolşevice3 •
·
•
Propaganda comunistă capătă amploare pe măsură ce prizonierii de război
români se întorceau din lagărele de internare germane, austriece, maghi~, bulgare şi
chiar ruse. Înainte de a fi eliberaţi, cu câteva săptămâni înainte, prizonierii erau trataţi
cu respect, li se asigurau condiţii de detenţie decente, erau bine hrăniţi la cantinele

·Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti.
' Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României (1916 • 1919), voi. III, Editura Casei
Şcoalelor, Bucureşti, (1926), p. 8.
2
Arhivele Naţionale - filiala Argeş, fond Prefectura Judeţului Argeş, dosar nr. 221 / 1919, f. 232.
1
Idem, dosar nr. 23 / 1918, f. 1S2.
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Crucii Roşii şi, ceea ce este cel mai important, li se predau adevărate cursuri de
propaganclA bolşevicii în care erau învăţaţi ca, odată ajunşi acasă, să creeze un curent de
opinie ostil organizării de stat a României. în acest scop li se ofereau broşuri, manifeste
şi ziare tipiirite în limba română, prin care se propagau revoluţia şi anarhia. Odată
ajunşi la vetrele lor, prizonierii, în timp ce povesteau suferinţele îndurate în lagăre,
împărţeau tipăriturile aduse, care erau apoi interpretate în rău, dând naştere la curente
ostile administraţiei şi organizării sociale 4 • Cei întorşi din lagărele din Germania erau
sftltuiţi să creeze organizaţii sindicale cu caracter socialisHevoluţionar care, prin
propagandă, sil..ii atragă de partea lor şi pe ţlrani3 , inoculându-le idei referitoare la
desfiinţarea marilor proprietlţi şi împlrţirea plmântului în loturi fodividuale 6 .
Propaganda aceasta a avut un oarecare succes de vreme ce, în mai 1919, au
fost gllsite aSţJpra unor prizonieri întorşi din Germania manifeste revoluţionare tipărite
cu caractere roşii, pe care stătea scris Ion şi 1907. Conţinutul lor îi îndemna pe ţărani să
procedeze ca în anul 1907, adică să se ridice împotriva autorităţilor şi să provoace
tulburări sângeroase. Alţii aveau asupra lor broşuri cu titluri sugestive: Un an de /a
revoluţia rusd, Cdntecele revoluţiei, Cui ii trebuie ri1zboiul, Broşur.a Partidului Socia/Democrat al soldaţi/or ruşi, Ce vrea Partidu!Muncitoresc Naţionol-Sor;/alist sau ziarul
„Glasul Poporului"7 •
·
În mediul rural; propagandil în favoarea ideilor bolşevice ftlceau şi
comercianţii ambulanţi evrei care menţineau legătura cu bolşevicii din Rusia şi Ungaria
prin intermediul unor agenţi speciali. Propaganda era fllcută în. locuri publice pentru a
avea efect maxim. Acest fapt este demonstrat şi de o circulari confidenţială emisă la 11
februarie 1919 de Ministerul de Interne şi Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale
adresată poliţiilor din teritoriu care menţionează acest lucru şi care atrage atenţia asupra
faptului că „la sate, locurile cele mai propice pentru această propagandă sunt morile,
unde se adună locuitorii din toate plrţile şi discută în timpul ce-şi aşteaptă rândul la
mAcinat"1. O alta telegraml trimis! de acelaşi minister menţiona faptul că „la Ploieşti
vin regulat lucrători şi soldaţi din Transilvania, care fac agitaţii. Aducându-va la
cunoştinţA'acestea, vil rugăm a ·dispime asupra tuturor priz.onierilor înapoiaţi, precum şi
a persoanelor strline de locallcate, care prin leglturi de interese vin în contact strâns şi
permanent cu populaţia turalA şi acei care vor fi dovediţi că fac propagandă sau
instigaţii contra siguranţei statului, sl fie arestaţi, cercetaţi şi înaintaţi parchetului,
pentru a fi trimişi ln.aintea judecăţii"9 • Mai mult, în Basarab~ sub efectnl acestei
propagande, boicotul împotriva administraţiei româneşti se. continua chiar la mai mult
de un an de la unire. Astfel, la 21 mai 1919, într-o circulară a Ministerului de Interne,
Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale, se specifica faptul că în unele localitlţi alin
10
Basarabia se eliberau certificate-şi se redacta~respondenţa oficială în limba rusă .
Pe alocuri, în ţari, propaganda caplltl aspecte violente, soldate cu morţi şi
răniţi. Spre exemplu, la 14 decembrie 1918, în Bucureşti, pe strada Câmpineanu, un
'Ibidem, f. 144 şi 148.
5
Ibidem, f. I S I.
6
Ibidem, f. I 54.
1
Ibidem, f. I 55.
'ibidem, f. 148.
' Ibidem, f. I52.
III ibidem, f. 154.
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au deschis focul asupra unei p_atrule, rAnind grav mai multi
au ripostat şi .au ucis şase persoane, rănind alte 15, restul fiind

•

Situaţia

risca sll degenereze într-un conflict generalizat între autorităţi şi
cu ocazia sărblltoririi zilei de I mai. La 30 aprilie 1919,
nutoritllţile locale, poliţia şi patronii erau sflltuite de ministrul de interne, George
MArzescu, sll lase muncitorilor ziua de 1 mai ca zi liberi, pentru a preîntâmpina
111lburările prilejuite de interzicerea ei. Manifestaţiile care ar fi avut loc să nu fie
permise în oraşe şi pieţe publice, ci la periferie, sub forma unor serbări câmpeneşti,
pentru a se evita ocuparea cu forţa a vreunui serviciu public sau localul vreunei
nuloritllţi. Participanţii nu aveau voie sll poarte arme sau unelte cu care să poată comite
11gresiuni, iar cuvântările erau permise cu condiţia să nu se faci propagandll bolşevică.
l'otuşi, dacă situaţia ar fi devenit periculoasll şi ar fi d~lşit posibilităţile de intervenţie
nle poliţiei, Prefecturile puteau cere intervenţia armatei' .
Ecourile.propagandei bolşevice se fac prezente şi la Piteşti. Astfel, dacă la 31
mai 1919 Poliţia oraşului Piteşti infonna Pr.efectura Judeţului Argeş că „din cercetările
lllcute în acest oraş nu s-a găsit nici un număr din zil;UlJl bolşevic „Glasul Poporului" 13 ,
dlteva zile mai târziu, la 16 iunie, poliţia informa Prefectura Judeţului tă a găsit un
manifest scris de mână în gara locală, la Duminică T. Radu şi Ion Marin, angajaţi ai
1 'llilor Ferate, semn că bolşevicii câştigaseră câţiva adepţi şi aici. lată textul acestui
manifest:
„Crezul nostru celor drepţi,
Credem în Dumnezeu, dar nu credem în sateliţii de pe pământ.
Voi acei ce sunteţi jupuiţi şi despuiaţi de drepturile voastre. Credeţi că ceea ce
spune scriitoru) este aşa cum bate inima neiastră. Să nu credeţi în aceia ce vor sa vă
încânte linguşitori. Uitaţi-vă la dreptate că stă închisă într-un grilaj de fier.
Vor să fiţi tot la distanţă cu căciula în mână.
Priviţi-vă şi vedeţi că şade ruşine sa toleraţi punglşiile lor mârşave. Uitaţi-vă
cum vor să tragă foloase după spinarea voastra.
Uiuqi-vă bine cwn vor să vă pun! la jug.
Lepădaţi jugul care e.ste numai pentru,animale. ·
Voi ce sunteţi astăzi, observaţi ~i judecaţi.
Cel ce vă spune aci nu este politician.
Este om simplu din rândul vostru. Mai deşteptaţi-vă, ce dracu staţi amorţiţi!
Nu vedeţi că părinţii noştri dacă au:stat amorţiţi au murit Bra timpul lor? Voi trebuie să
trăiţi, să daţi dovadă ·copiilor voştri că aţi lepădat jugul ce se cuvine animalelor.
14
Dlllilnezeu e sus şi dracii sunt jos lângă voi. Vai!!" •
Propagandă se făcea inclusiv în instituţiile publice, după cum reiese dintr-o
circulară confid~ţială tr~ de Minipterul de. Interne Prefecturilor din teritoriu. În ea
se spunea ·că „se răspândesc din ,o.ou prin curţile institUţiilor publice şi caselor
particulare broşura Un an de la revoluţia rusă", iar autorităţile erau îndemnate să-i
~unpatizanţii socialiştilor

11

54.

11

168.

Ibidem, f.
Ibidem, f.
" Ibidem, f.
"Ibidem, f.

I 58.
161.
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descopere pe autori şi să aplice pedepse drastice: „ ... având în vedere pericolul pe care
îl reprezintă răspândirea acestei publicaţiuni, reînnoim ordinele date organelor
administrative şi jandarmeriei, pentru dovedirea vinovaţilor şi trimiterea lor în judecată,
avându-se ·deosebită grijA pentru a împiedica piitrunderea acestei broşuri printre
populaţia rurală" 1 '. Totodată, se cerea prefecturilor din judeţe sa folosească „mijloace
mai eficace pentru a trezi printre populaţie simţul adormit al patriotismului şi pentru a
16
administra la timp antidotul contra otravei propagandei bolşevice" .
Drept urmare, prefecturile judeţene convocau în şedinţe primarii din comune 17 ,
iar aceştia, la rândul lor, organizau adunări publice în care explicau sătenilor pericolul
reprezentat de bolşevici. În Argeş, spre exemplu, o astfel de adunare s-a desfăşurat la
23 decembrie 1918, la MAlureni, iar acolo s-au pronunţat împotriva activităţilor
bolşevice primarul ~i învAţltorul din localitate. lată textul integral al raportului pe care
aceştia l-au trimis Prefecturii dupl desflşurarea întâlnirii cu sătenii şi care reflectă
starea de spirit a populaţiei rurale în acele vremuri tulburi: „În faţa lDlei mAri de capete
am arătat lumii adunate în sobor naţional pericolul la care am expune ţara şi pe noi
înşine, dacă, dând ascultare gurilor rele şi uneltirilor vrtşmaşe, am căuta să devenim,
zdruncinAnd, nu evoluând după legile ţlrii, că republica la noi nu încălzeşte, că la
iubirea M. S. Regelui·trebuie sl răspundem arătând tot iubire, că pildele de sacrificiu şi
devotament tocmai de la Augusta familie au pornit.
Cetăţenii n-au nimic de zis împotriva Dinastiei, iar de republică n-a avut 'decât
unul de pomenit, şi acesta crezând că Republica nu exclude Dinastia, şi că acest sistem
de conducere a naţiunii e sinonim cu împărţirea tuturor moşiilor.
Sunt foarte nemulţumiţi însă cil n-au pământ, n-au islazuri, n-au nutreţ şi
puţinele vite ce le-au rlmas vor fi nevoiţi să le vândă, cA între proprietari şie~ clăcaşii
nevoiaşi, există arendaşul, că proprietarul nu s-a purtat tocmai omeneşte cu ei, că
despăgubiri nu li se dau, că de invalizi nu se îngrijeşte nimeni, că în multe cazuri
autorităţile se uită de sus la ei.
Vil asiguram însă ci, in ciuda tuturor nemulţumirilor, poporul acestui sat
formează o gloata disciplinată, o armată care aşteaptă ordine de la noi" 18 .
Urmare a acestor acţiuni desfăşurate de autorităţi în comune, spiritele s-au
calmat, iar propaganda bolşevică .a rAmas mrt urmări prea importante. De altfel,
comune din Argeş (Vâlsăneşti, Uda, Dănicei, Dâmbovnic etc.) raportau Prefecturii că
pe raza lor nu s-au găsit manifeste sau publicaţii bolşevice, nici activităţi ale acestora
nu s-au desflşurat 19 •
DupA cum s-a putut' vedea şi din raportul înaintat de primAria comunei
Mălureni Prefecturii Judeţului Argeş, ideile bolşevice n-au avut aderent! în rândurile
populaţiei rurale de la noi din judeţ şi din ţară în general, problemele cu care se
confruntau ţlranii fiind de altl natură. Atât ei cât şi locuitorii din oraşe au înţeles foarte
bine cA problemele lor nu pot fi rez.olvate peste noaj,te, cu atAt mai puţin punând în
pericol siguranţa statului român prin răsturnarea organizării lui politice, economice şi
·~Ibidem, f

149.

"'Ibidem, f 155.
17
O astfel de şedinta a avut loc şi în Argeş, la 16 decembrie 1918 (Arhivele Nationale - filiala Argeş, fond
Prefectura Judetului Argeş, dosar nr. 2311918, f 145).
'"Arhivele Nationalc- filiala Argeş, fond PrefecbJra Judeţului Argeş, dosar nr. 2311918, f. 145.
19
Ibidem, f. 163-166.
·
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sociale actuale. De altfel, prin acordarea dreptului de vot universal şi prin reforma
mare parte din aşteptlrile populaţiei au fost împlinite, sacrificiile lor în război
nefiind :zadarnice.

agrară,

ASPECTS OF THE BOLSHEVIK PROPAGANDA IN ROMANIA

AT THE END OF THE FIRST WORLD WAR
Abstract
This article refers to some of the most important aspects of the Bolshevik
propaganda at the end of the First World War and soon after it in Romania. There are
presented the few effects of the propaganda among the urban and rural population, and
the measures that state took against the Bolshevik propagandists in order to !imit their
actions.
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REPATRIEREA DE CĂTRE „MISIUNEA MILITARĂ ROMÂNĂ
ÎN SIBERIA" A ,,LEGIUNII DE VOLUNTARI TRANSILVĂNENI
ŞI

BUCOVINENI" ( 1920)
CORNEL ŢUCĂ
NINETA NICOLAE•

Anul 1919 a însetnnat pentru participanţii la lucrările Conferinţei de Pace de la
Paris şi dezbaterea spinoasei probleme a repatrierii prizonierilor de război. Dacă
repatrierea celor din ţarile europene a putut fi rezolvată mult mai uşor, dificultatea s-a
ivit în stabilirea programului şi modalităţilor de repab'iere a prizonierilor de r!zboi, din
fosta armată austro-ungari şi cea germană, din Rusia. Situaţia politică internă de
excepţie din această ţari şi imensitatea teritoriului rusesc a făcut din problematica
repatrierii prizonierilor fostelor state membre ale Puterilor Centrale una din temele
prioritare ale Conferinţei. Între subiectele prioritare, legate de rezolvarea definitivă a
acestei probleme, s-a aflat şi cel al repatrierii prizonierilor din îndepArtata Siberie.
Estimat la circa 200.000 de eameni, dintre care 72.000 au fost membrii „legiunilor"
naţionale constituite de Aliaţi ca forţă antibolşevică, numărul mare al acestor prizonieri
aimpus tratarea cu maximă responsabilitate a aducerii lor în ţările de origine.
În cadrul lucrărilor Conferinţei de Pace, obţinerea consensului referitor la
finatizarea unui asemenea proiect a solicitat un timp îndelungat de negocieri.
Problemele divergente, aflate în centrul negocierilor au fost legate de stabilirea
autorităţii sub tutela cAreia trebuia sii se efectueze repatrierea, asumarea costului final al
acţiunii şi a cotelor contingentate pe naţiuni, precum şi a rolului coordonator jucat de
un stat sau altul într-o anumită etapă a desftşurllril operaţiunii.
Obţinerea consensului, deşi problemele în litigiu nu au fost dintre cele mai
uşoare, a fost urgentat de imensa presiune exercitată asupra negociatorilor de către
opinia publică, prizonierii în caU7A şi familiile acestora, precum şi de factorii
conducători politico-militari proprii. Deşi nereprezentată la Paris, Rusia - dintre statele
foste beligerante - deţinea pe teritoriul ei un numAr considerabil de prizonieri proveniţi
din rândurile armatelor adversare. Sub o formă sau alta, repatrierea acestora a fost
considerată unanim urgentl.
Printre prizonierii aflaţi pe teritoriul rusesc se afla şi un contingent important
de români transilvăneni şi bucovineni proveniţi din armata austro-ungară. Situaţia
acestora, sub raportul juridic al existenţei lor în acest spaţiu geografic, era diferită la
acea dată. O parte dintre aceştia se afla tnca din august 1918 înrolaţi voluntari în
• Centrul de Studii şi Pastrare a AJhivc:lor Militare: Istorice:, Piteşti.
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Legiunea Română din Siberia şi a luptat alături de Corpul expediţionar aliat împotriva
regimului bolşevic. O altă parte, într-un numAr mult mai mare, se găsea în continuare în
ipostaza de prizonieri, suportând - ca urmare - consecinţele unui asemenea statut.
De aceea, pentru România - urmare a noilor realităţi geopolitice - anul 1919 a
însemnat şi preluarea sarcinii repatrierii prizonierilor proveniţi din noile provincii
intrate în compunerea ei: Transilvania, Bucovina, Basarabia, Maramureşul şi Banatul.
Prizonieri care proveneau din rândul militarilor originari din aceste provincii şi care
luptaseră în armatele statelor ce le stăpâneau atunci şi se găseau internaţi în lagărele din
Rusia.
Acesta a fost motivul care a declanşat activitatea diplomatică întreprinsă de
guvernul român în cursul anului 1919 pentru evacuarea prizonierilor şi „legionarilor"
români ardeleni şi bucovineni din Siberia.
Ştiri despre soarta acestora soseau pe diferite canale, oficiale sau nu,
impunând necesitatea luării unor măsuri concrete de pregătire a repatrierii lor.
Greutatea unei rezolvări de urgenţă, bilaterale, a fost legată de inexistenţa raporturilor
diplomatice cu Rusia, situaţie care a impus guvernului român mutarea eforturilor
diplomatice în afara tării, cu precădere la Paris.

1. Constituirea Comisiei Militare Române din Siberia
În afara informaţiilor transmise de către Comitetul Naţional Român din
Siberia, în martie 1919 generalul Janin, comandantul forţei expediţionare aliate
antibolşevice din Siberia, a comunicat numărul estimativ al ardelenilor şi bucovinenilor
din spaţiul siberian. Acesta a considerat că circa 10.000 de prizonieri români ardeleni şi
bucovineni se mai aflau în Siberia la acea dată. Dintre aceştia, circa 2.700-2.800 se
aflau imolaţi ca voluntari în Legiunea Română, iar restul erau internaţi în lagărele de
prizonieri. Aproximativ în acelaşi interval de timp, reprezentanţii Consiliului Naţional
Român din Siberia comunicau în ţară existenţa a aproximativ 15.000 de prizonieri
(incluzând şi numa.rol celor înrolaţi în Legiunea Română) 1 • Cifră pe cart;, - coroborată
cu alte surse de informaţii- guvernul român a luat-o în calcul în decursul preocupărilor
sale diplomatice.
·
În timpul discuţiilor purtate la PCU"is în cursul anului 1919, situaţia militară din
zona siberiană a cunoscut o serie de modificări. Victoriile armatei roşii, intervenţia în
zonă a trupelor japoneze şi înfrângerea contingentului rus antibolşevic (amiral Kolciak)
au determinat încheierea unei serii de armistiţii (locale şi generale) şi instalarea unei
sttri relative de pace. Instalarea fragilului armistiţiu în zonă a permis repatrierea unor
contingente naţionale de voluntari şi prizonier.i. Astfel, în paralel cu negocierile purtate
la Paris, unele state au început repatrierea ca rod al unei iniţiative particulare.
Respectivele guverne, din voinţa şi prin efortul financiar propi:iu, au reuşit să repatrieze
din Siberia următoarele contingente: 14.436 cehi, 3.000 italieni, 343 polonezi, 226
sârbi şi 316 letoni 2 • Definitivarea acţiunii începute, precum şi decontarea finală a
acesteia au lăsat-o în grija reprezentantilor lor la Paris.
1

Centrul de Studii şi Pllstr&re a Arhivelor Militare Istorice ,,General Radu Rosetti" Piteşti (în continuare

c. s. P. A. M. I. Piteşti), fond Cabinetul Ministrului, dosar nr. 7, f. 13.
2 c. s. P. A. M. I. Piteşti, fond Mareic Stat Major (în continuare M. St. M.), Biroul Ataşaţi Militari, dosar nr.
214, f.3.
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români la Conferinta de Pace de la Paris, guvernul de la
române din Paris, Londra, Washington şi Tokio s-au implicat direct
în cursul anului 1919 în pregătirea diplomatică şi repatrierea efectivă a legionarilor şi
prizonierilor ardeleni şi bucovineni din Siberia. Sub pennanenta presiune a apelurilor
prizonierilor către tari, a demersurilor preşedintelui Comitetului Naţional Român din
Siberia (doctorul Voicu Niţescu) şi mai ales a impactului reuşitelor unora dintre
guvernele vecine asupra opiniei publice, această preocupare a devenit una dintre
priorităţile anului 1919.
Consensul atât de aşteptat în această problemă a fost realizat în cursul lunii
septembrie 1919. Ca urmare, Consiliul Suprem Aliat a fost însărcinat cu asumarea
responsabilităţilor organizării, coordonării şi finalizării repatrierii tuturor „legiunilor"
nationale şi prizonierilor de război aflaţi în Siberia. Partea români a fost infonnată de
hotărârea luată printr-o adresă semnată de ministrul francez de externe, St. Pichon.
La I octombrie 1919, acesta a comunicat la Bucureşti că „guvernul francez va
da toată atenţiunea repatrierii românilor din Siberia şi că şe va îngriji în primul rând şi
în mod particular de repatrierea acestora" 3 • El a infoanat partea română că Consiliul
Suprem va găsi „tonajul necesar, punându:--1 de preferinţă la dispoziţia românilor" şi că
a dat deja instrucţiuni în acest sens generalului Janin „comandantul contingentelor
aliate din Siberia".
De asemenea, a flcut cunoscută românilor şi prevederea potrivit căreia „însă,
tot ce priveşte transport şi întreţinere, guvernele respective trebuie să o facă direct, nu
prin intermediul domniei lui" 4 •
Luând act de aceste prevederi, primul-ministru român, Vaida Voevod promis
atât Consiliului Suprem, cât şi „guvernului francez că guvernul român va suporta
cheltuielile pentru transportul românilor". Răspunsul român a avut în vedere achitarea
repatrierii prizonierilor· de război din Siberia, cea a voluntwilor înrolaţi în Legiunea
Română căzând de dreptin sarcina Aliaţilor (iniţiatorii organizării acesteia)5.
Niculae Nedelcu şi Simion-Gocan, _membri ai Comitetului Naţkinal Român
.din Siberia, aflaţi la. lrkuţk, au fost „însărcinaţi" de către p~imul-ministru român, Vaida
Voevod, ca „misiune oficială a guvernului român, cerându-li-se să facă concentrarea,
transportarea şi îmbarcarea oamenilor în.concursulreprezentanţ.ilor ~uvernelor aliate şi
ţinând seama de instrucţiunile primite de aceştia de la guvernele lor" .
Bazându-se pe promisiunile a~aţilor de repatriere urgentă a ·prizonierilor
români, guvernul a pus sub semnul înti:ebării necesitatea trimiteriL.unei „comisii
militare'' proprii.în Siberia. AcreditaTea celor doi ofiţeri, ei înşişi voluntari în Legiunea
din Siberia, s-a dovedit ineficientă, Comanda cehă a Legiunii, .imposibilitatea celor doi
de a avea isutoritatea necesară pe lângl autorităţile locale, coo.rdonarea unică a
retragerii în bloc a tuturor: continjentelor naţionale de voluntari şi prizonieri etc. au
făcut inoperabilă măsura aceasta. In scurt ţimp, luând act de situaţia de la faţa locului,
guvernul român a trebuit sA revină asupra acestei măsuri. EI a comunjcataUaţilor, la 18
octombrie 1919, faptl.11 el încă nu expediase o comis.iti militară în Siberia.
Bucureşti, legaţiile

3
Ibidem, dosar nr. 267, f. 22.
• C. S. P. A. M. I. Piteşti, fond Cabinetul Ministrului, dosar nr. 404, f. 941-943.
s C. S. P. A. M. I. Piteşti, fond M. St. M, Biroul Ataşaţi Militari, dosar nr. 267, f. 23.
''Ibidem, f. 22.
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Marele Stat Major francez însărcinat de Consiliul Suprem cu coordonarea
repatrierii voluntarilor din Siberia, ca ţară ce deţinea comanda militarii a acestora, a luat
act de comunicarea română. Drept urmare, acesta a revenit la mijlocul lunii noiembrie
1919 cu o solicitare ultimativă cAtre guvernul de la Bucureşti: repatrierea românilor din
Siberia trebuia obligatoriu coordonată de o „comisie militar!" proprie, aflată la faţa
locului. Comisia trebuia să fie compusA din „2-3 ofiţeri români", trimisll „din Paris,
prin îngrijirea autoritAţilor franceze, în Siberia, pe lângă Comandamentul Aliat
(generalul Janin)", cu misiunea „să se ocupe de organizarea repatrierii ardelenilor foşti
prizonieri austro-ungari la ruşi".
Trebuie semnalat faptul cii denumirea oficială de „comisie" a fost de multe ori
înlocuită cu aceea de „misiune". Indiferent de forma întâlnită în corespondenţa vremii,
întotdeauna a fost vorba de una şi aceeaşi reprezentanţă oficială română.
Ajunsii la Bucureşti, solicitarea franceză nu a primit un răspuns urgent. Fapt
datorat demersurilor întreprinse în perioada aceea de către Vaida Voevod, prin aparatul
propriu avut la dispoziţie, pe lângă reprezentanţii Marii Britanii şi Japoniei.
Intervenţiile acestuia au vizat obţinerea unui ajutor maritim imediat, menit a asigura
aducerea în ţară a prizonierilor ardeleni şi bucovineni. Solicitllrile nu au fost respinse,
dar au fost considerate de cltre aceste state neprioritare momentului. Părţii române
acceptându-i-se o excepţie: urgentarea repatrierii doar a „voluntarilor" din Legiunea
Română. Pentru restul prizonierilor trebuind a se negocia rezolvarea problemei cu
7
_
Crucea Roşie Internaţională •
Deja, În acest sens, guvernul român începuse inel de la data de 18 octombrie
1919 o serie de negocieri cu reprezentanţii aceştia. Negocieri purtate atât la Geneva (cu
„Misiunea doctor Nansen"), cât şi la Berlin şi Viena.
De asemenea, maiorul Rozin„ şeful Comisiei Militare Române la Berlin, a
purtat În acest ~ns discuţii şi cu reprezentanţi ai guvernului şi ai Crucii Roşii daneze.
Obiectul acestor discuţii a fost legat de -asumarea de către aceştia a responsabilităţii
repatrieÂi prizonierilor români din Siberia „în caz când guvernul român consimte a
8
pl!ti costul transportului lor" . RAspunsul acestora nu a fost· încurajator pentru partea
română.·
·
Acelaşi negociator, de data aceasta la Berlin şi la Viena, aproximativ în acelaşi
interval de timp, a sondat guvernele Germaniei şi Austriei în leglltur! cu o posibilii
cedare a unora dintre vapoarele puse la dispoziţia lor de către S. U. A. Lipsa unui
răspuns imediat a dus la amânarea unor discuţii concrete pe acest subiect9 •
Rezolvarea pe cont propriu a repatrierii prizonierilor din Siberia, după
exemplul altor state aflate în aceeaşi situaţie a stat şi
în atenţia guvernului român. în
paralel cu evantaiul de demersuri prezentat,·. reprezentanţi ai premierului român au
purtat în intervalul octOmbrie-noiembrie l 919 „la Paris, discuţii cu baronul Kondo,
preşedintele societllţii maritime japoneze „Nipon Yuben Kaisha". Obiectul acestora a
fost dorinţa părţii române de „cumpătare" sau „închiriere" a unor · vase maritime
destinate aducerii în ţară a prizonierilor ardeleni şi bucovineni. Cu tot efortul
părţii române, preţurile înaintate spre negociere de partea japoneză - pentru ambele

ea

7
Ibidem, f 240.
•Ibidem, dosar nr_ 267, f 48.
9
Ibidem, dosar nr. 215, f 9.
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vnriante - au fticut imposibilă ajungerea la un acordio. Tot în acelaşi interval de timp,
Vuida Voevod şi ministrul de externe al Cehoslovaciei, E. Beneş au convenit de comun
1u.:ord - la Paris - ca ,,românii din Siberia" să fie repatriaţi „odată cu trupele
1 choslovace din Siberia" cu „vapoarele închiriate de guvernul cehoslovac". VaidaVoevod s-a angajat că „guvernul român va plllti cheltuielile reclamate de transportul
trupelor române" 11 • Punerea în practică a acestei înţelegeri reciproce s-a dovedit
111operantă. Prin cuvântul „trupe'', partea cehoslovacă înţelegând doar „voluntari"
1omâni înrolaţi în Legiunea din Siberia, nu şi restul prizonierilor din această zonă. Ori
nceştia, ca şi cei cehoslovaci, trebuiau sA sosească în zona de concentrare în acelaşi
1lmp, repatrierea lor fticând deja obiectul preocupărilor Consiliului Suprem Aliat.
Analizând rezultatul tuturor acestor demersuri, demonstraţie vie a
preocupărilor prioritare vizând repatrierea ardelenilor şi bucovinenilor din Siberia,
~uvernul român a optat în final pentru onorarea solicitării ultimative a Marelui Stat
Major francez. Astfel că, în şedinţa de guvern din 31 decembrie 1919, a fost adoptată
în această privinţ! - Decizia nr. 3.154. Prin aceasta s-a hotărât de către guvernul român
ca „repatrierea celor 15.000 prizonieri aflaţi în Siberia să se facă în cel mai scurt timp
posibil. În acest scop aprobă ca suma de 100.000 dolari ce a fost colectată de comandor
Pantazi, în calitate de comisar al guvernului român în America[ ... ] să fie întrebuinţată
pentru acoperirea cheltuielilor de repatriere" 12 • Prin această decizie s-a hotărât şi
înfiinţarea Comisiei Militare din Siberia; compusă din 2 membri: căpitanul doctor
Victor Cădere (provenit din fosta armată austro-ungară, refugiat şi înrolat ca voluntar în
România încă din anul 1917) şi sublocotenentul medic Raul Alevra. Căpitanul Victor
Cădere, aflat la Paris în aparatul de lucru al premierului Vaida-Voevod, urma „în acest
scop" a i se „da depline puteri [ ... ] pentru a proceda ca însărcinat al guvernului român
faţă de toate autorităţile de al căror concurs depinde exercitarea misiunii sale". Al
doilea membru al comisiei, se afla şi el la Paris în calitatea de „curier".
Decizia guvernului român a fost adus! la cunoştinţa părţii franceze de către
colonelul Traian Pascal, preşedintele Comisiei Militare Române îri Franţa, la data de 6
ianuarie 1920 13 • La 20 ianuarie 1920 s-a comunicat de la.Paris: „sublocotenent Alevra a
fost pus în contact cu căpitBnul Cădere"; dată considerată ca fiind cea a finalizării
constituirii Comisiei Militare Române din Siberia. Mandatul comisiei, în realitate
comunicat numai lui Victor Cădere, a fost încredinţat acestuia de cAtre Vaida Voevod.
Accentul pus de acesta referindu-se la urgentarea „repatrierii prizonierilor ardeleni
aflaţi în Siberia" 14 • Vaida Voevod a.precizat ci: „doctor Victor Cădere va lucra cu
depline puteri ca delegat al guvernului român, fiind autorizat pentru această
circumstanţă a purta gradul de maior asimilat" 15 • Referitor la misiunea ce trebuia să o
îndeplinească, sublocotenentul Raul Alevra a consemnat într-un memoriu ulterior:
„Domnul prim-ministru neflicându-mi onoarea să-mi acorde o audienţi. M-am
mulţumit cu ordinul ce mi s-a transmis că trebuie să plec în Siberia [ ... ] şi că toate
instrucţiunile relative la misiunea ce aveam de îndeplinit în Extremul Orient le avea
111
11

Idem.

Ibidem,
Ibidem,
u Ibidem,
14
Ibidem,
" Ibidem.

12

dosar nr. 267, f.
dosar nr. 198, f.
dosar nr. 189, f.
dosar nr. 188, f.
dosar nr. 228, f.

22.
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8.
174.
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maiorul asimilat Cadere" • Tratamentul aplicat de Vaida Voevod celor doi membri ai
comisiei, încrederea deplinA. a acestuia în Cădere (originar ca şi el din Transilvania) a
detenninat începutul unei rupturi în relaţiile dintre cei ·doi. Pe întregul parcurs al
misiuniî avute în Siberia, fiecare în rapoartele înaintate în ţară - mai ales Alevra - nu
au încetat a se plânge de lipsa de ajutor a celuilalt. Situaţie care din fericire pentru
partea română, nu s-a reflectat într-o „neglijare" sau „sabotare reciprocă" a obiectivului
activitAţii lor: repatrierea voluntarilor şi prizonierilor ardeleni şi bucovineni.
În cursul lunii ianuarie 1920, în repetate rânduri, diplomaţia română a
intervenit pe lAngA guvernele Franţei şi Japoniei în scopul obţinerii sprijinului
reprezentanţilor acestora în Siberia pentru Comisia română.
Partea română a vizat cu precadere ca „numiţii ofiţeri sl fie acreditaţi pe lângă
generalul Janin" şi sA „fie agreaţi de statul major japonez şi de Comanclamentuljaponez
17
de Ia Wladivostok" •
De fiecare dată, partea franceză a arltat clar că această eomisie: ,,nu prin ea va
face repatrierea, ci va face apel la mijloacele de transport ce aliaţii vor pune la
dispoziţie în acest scop". Ţinând cont de acest lucru, aflat la Paris, Vaida Voevod,
„care se ocupă în special de aceasta chestiune" a urgentat plecarea celor doi ofiţeri
18
„pentru a putea fi la Wladivostok înainte de începerea transporturilor"

2. Deplasarea şi activitatea Comisiei Militare Romine ·din Siberia la
Harbin şi Wladivostok
în ziua de 31 ianuarie ·1920 cei doi ofiţeri români care formau Comisia
MilitarA Română în Siberia au pllrăsit Parisul, îmbarcându-se apoi cu destinaţia New
York. După traversarea Oceanului Atlantic, în ziua de IO februarie au ajuns la
destinaţie. De aici, pe calea ferată, au ajuns la 15 februarie în capitala Statelor Unite ale
Americii, Washington. În aceeaşi zi au fost primiţi la Departamentul de Stat, iar în
intervalul 16„21 februarie au participat la o seme de întrevederi cu reprezentanţi ai
„Intelligence Office"-ului american. Pe baz.a informaţiilor, pe care le deţineau,
americanii Ie-au prezentat situaţia generală .din Siberia: înfrângerea amiralului Kolceak,
succesele· bolşevice sau japonem în zonA şi retragerea· forţelor aliate intervenţioniste
spre Wladivostok! 9• în paralel, -dupA lungi discuţii cu comandorul Pantazi, membrii
comisiei nu au prhtrit de la acesta dedl.t 25.000 dolari, din suma de 100.000 stabilit!
prin hotărârea de guvern. Partea americanii
i-a informat şi despre modificarea
intervenită în planul iniţial al repatrierii stabilit ·de cAtre Consiliul Suprem A Jiat:
vapoarele americane urmau sl transporte contingentul voluntar ceh, iar vasele engleze
pe cele ale celorlalte· naţionalit!ţi. Comisia Militară Româna a luat act de hotărftrea
privind repatrierea numai a „legionarilor" pe aceste vase, restul prizonierilor nefiind
luaţi în calcul de respectiva hotlrâre a aliaţilor. Cei doi ofiţeri români au părăsit
capitala S. U. A în ziua de 22 februarie 1920 şi s-au deplasat spre San Francisco. De
aici, în ziua de 28 februarie s-au îmbarcat cu destinaţia Japonia. După ce au traversat
Oceanul Pacific, în ziua de 16 martie au debarcat în portul Yokohama şi au continuat

1•

c. s. P. A. M. I. Piteşti, fond Cabinetul Ministrului, dosar nr. 20, f. 1070.

C. S. P. A M. !. Piteşti, fond M. St M., Biroul AtaşaJi Militari, dosar nr. 245, f. ISO-I SI.
Ibidem, f. 232.
1'' c. s. P. A. M. I. Piteşti, fund Cabinetul Ministrului, dosar nr. 20, f. 1070.
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1lcplasarea spre capitala niponă, Tokio20 • Membrii Comisiei Militare Române din
Siheria au fost primiţi în audienţă la Ministe111I de Rlzboi şi Marele Stat Major
jnponez. Aici, în timpul discuţiilor purtate, au primit informaţii concrete despre situaţia
politlcă şi militară din zonă.
Din punct de vedere politic, situaţia în zonă era „tulbure". Armistiţiul încheiat
rn bolşevicii, stăpâni ai aproape întregii Siberii, era şi el fragil. Japonezii debarcaseră o
forţă importantii (7-8 divizii) în jurul Wladivostok-ului, dar nu intraserii în conflict cu
holşevicii 21 • Contingentul american, grupat într-o zonii înconjurlltoare a marelui port, se
pregiitea pentru îmbarcare. Forţa intervenţionist! aliat!, din cadrul căreia flcea parte şi
I.egiunea Românii din Siberia, se afla în retragere din Baikal spre acelaşi port22.Maiorul
Victor Cădere, în tulirile lui de cuvânt, a solicitat „acestor autorităţi să instruiască
rnmandamentele japoneze din Siberia să asiste în mod prietenesc pe români în orice
împrejurare". Membrii comisiei române au avut la Tokio o serie de întrevederi şi cu
şeful Comisiei Militare Italiene din Siberia, colonelul Filippi. 'f.erminând repatrierea
conaţionalilor, acesta i-a informat şi el pe cei doi despre situaţia de la faţa locului. De
11semenea, le-a comunicat faptul că, pe ultimul vas expediat în Italia, a îmbarcat şi doi
dintre conducătorii Comitetului Naţionat·Român din Siberia: doctorii Nicolae Nedelcu
şi Simion Gocan (desemnaţi iniţial de Vaida Voevod ca prima „misiune oficială
română în Siberfa")23 • De asemenea, maiorul Cădere a avut la Tokio o serie de
întrevederi şi cu amiralul Lay, ataşatul naval englez în Japonia. După ce 1-a informat
asupra misiunii ·primite, Cădere a solicitat intervenţia directă a acestuia pe lângă
reprezentantul Amiralităţii britariice la Wladivostok. Ca urmare a informaţiilor primite,
maiorul Victor Cădere i-a ordonat sublocotenentului Raul Alevra să se deplaseze la
Wladivostok.
Sublbcotenentul medic Raul.Aleyra s-a îmbarcat în ziua de 27 martie 1920 din
portul Tzuruga, pe vaporul .,Hozan Maru", pentru Wladivostok. Misiunea încredinţată
acestuia de către maior\Il Cădere a vizat: imediata prezentare la generalul Lavergne,
comandantul bazei militare şi începerea ;,investigaţiilor pentru a afla care e situaţia
reală a trupelor şi prii:onierilor romAni, precum şi care sunt mAsurile luate pentru
·
concentrarea şi aprovizionarea acestor trupe în Wladivostok"#I.
Concomitent, maiorul Victor Cădere l-a infonnat pe generalul francez Janin,
comandantul Forţei· Aliate din Siberia, că va pleca spre a-l tntâlni la Harbin. La 10
aprilie a plecat din Tokio şi, după cinci zile, a ajuns la· Harbin. În ziua de 15 aprilie
1920 a avut loc întâlnirea dintre cei doi. Maiorul Cădere 1-a infonnat pe generalul Janin
despre sosirea în Siberia „ca delegat al guvernului român întru tot ce priveşte
chestiunea repatrierii voluntarilor şi prizonierilor români". Generalul Janin a fost de
acord cu preluarea de către Victor Cădere a comenzii privind „toate .afacerile Legiunii",
precum şi a tuturor' „legAturilor cu reprezentanţii aliaţilor în Extremul Orient". A doua
zi, 16 aprilie, i-a comunicat colonelului ceh Kadlek, comandantul Legiunii de Voluntari
Români din Siberia, cii 1-a h'llocuit la comanda acesteia cu maiorul Victor Cădere, sosit

C. S. P.
C. S. P.
22
C. S. P.
2
J Ibidem,
2
• C. S. P.
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A. M. I. Piteşti, fond
A. M. I. Piteşti, fond
A. M. I. Piteşti, fond
dosar nr. 215, f. 15.
A. M. I. Piteşti, fond

M. St. M.„ Biroul Atiişaţi militari, dosar nr. 214, f. 8.
Cabinetul Ministrului, dosar nr. 20, f. 1071.
M. St. M., Biroul Ataşati Militari, dosar nr. 245, f. 9.
·
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în calitatea de „delegat al guvernului român"25 .În decursul convorbirilor avute cu
generalul Janin, maiorul Cildere a obţinut preluarea răspunderii contingentului de
voluntari români şi aprobarea înfiinţării unei baze române la Wladivostok. De
asemenea, a reuşit să obţină promisiunea acestuia de a acorda prioritate „trupelor
române cu preferinţil la evacuare, ca unele ce duseseră grele lupte de ariergardă". În
ceea ce priveşte repatrierea prizonierilor supuşi români neînrolaţi voluntar în Legiune,
generalul francez a lăsat subiectul pentru o analiză ulterioară. Din păcate pentru partea
română, generalul Janin a fost rechemat în Franta (20 aprilie 1920) şi a lăsat comanda
generalului Lavergne26 . Aflat la Wladivostok, noul comandament al forţelor aliate nu sa opus măsurilor stabilite de maiorul Victor Cădere cu predecesorul său. Drept unnare,
după ce a preluat comanda contingentului român din Siberia, Victor Cădere a întreprins
unnătoarele activitlţi: şi-a asumat responsabilitatea repatrierii „legionarilor" şi a
prizonierilor supuşi români şi a trecut serviciile logistic (sanitar şi intendenţă) şi
cultural ale Legiunii Române în subordinea directă. De asemenea, a începu organizarea
unui „stat major" propriu, care să-l ajute nemijlocit în acţiunile de: colectare,
concentrare şi educare patriotică a prizonierilor; urgentarea transportului pe calea ferată
şi apoi pregătirea îmbarcării acestora; asigurarea mijloacelor de hranll, echipament şi
sanitare întregului contingent român; înfiinţarea unei baze române la Wlaciivostok şi
asigurarea ordinii şi disciplinei în interiorul acesteia.
În acelaşi interval de timp au sosit la Harbin, în retragerea lor spre
Wladivostok, unităţile Legiunii Române de voluntari, care au fost primite şi felicitate
de maiorul Victor Cădere "în numele guvernului român".
Între timp, maiorul Cădere a ajuns la concluzia: Comisia Militară Româna din
Siberia nu putea să fie redusă numai la cei doi ofiţeri trimişi din tafă. Ei puteau fi
nucleul care să asigure comanda, ca urmare, a organizat un aparat propriu, prin
intermediul clnlia sa-şi îndeplinească misiunea. Întreaga activitate de organizare a
acestuia, apoi de coordonare şi conducere efectivă a fost opera maiorului Victor
Cădere. intrarea în contact la Harbin cu eşaloanele feroviare ale Legiunii Române din
Siberia, l-au determinat să-şi organizeze un stat major cu cadre din rândul acesteia,
structură organizatorică creată în afara prevederilor iniţiale ale misiunii primite oficial
şi pe care a inclus-o ulterior ca parte component! a Comisiei Române.
Prin intermediul acestui aparat de lucru, creaţie proprie, Cădere, şi-a dus la
bun stărşit misiunea pri.mit!. în acest sens, structura prezentată de Cădere în rapoartele
expediate nu a fost nici aprobată, dar nici desfiinţată de eşaloanele superioare de la
Bucureşti. Ca urmare, cu acordul tacit al acestora, în scurt timp Victor Cădere s-a
dispensat de serviciile sublocotenentului Raul Alevra. El a obţinut rechemarea şi a
ordonat plecarea acestuia în ţarA la sflirşitul lunii iulie I 920.
De la aceasta dată şi până la desfiinţarea ei sub directa comandă a maiorului
Victor CAdere, Comisia Militară Română din Siberia a funcţionat în structura
organizatorică preconizata de acesta. Extinderea operatA., mult în afara cifrei iniţial
prevăzute pentru această Comisie: 2 persoane, nu a atras din partea Bucureştiului nici
măcar o observaţie. Motivând necesitatea extinderii organizatorice operate prin
volumul imens de muncă, Cădere a obţinut acordul tacit al celor două ministere care-l
2

~

26

C. S. P. A. M. I. Piteşti, fond M. St. M., Biroul
Ibidem, dosar nr. 215, f. 17.
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patronau: de RAzboi şi de Externe. Organizat după regulile militare, acest "stat major"
,.a identificat în perioada urmlitoare cu însAşi Comisia Militarli Română d,in Siberia. În
corespondenţa Comisiei nu s-au mai făcut precizari legate de funcţionarea acesteia ca
„o anexă" sau „parte complementarii". Toate activitAţile executate de,aceast! structură
sau persoanele care o încadrau au purtat girul şi s-au desfăşurat sub egida şi în numele
Comisiei Militare Romane din Siberia.
Odată cu deplasarea Ja Wladivostok a maiorului Victor Cădere acest „stat
major" l-a urmat şi a activat aici pftnll la desfiinţarea Comisiei. Structura organismului
de comandă şi coordonare creat de Victor Cădere a fost urmAtoarea27 :
- Şeful de stat major - locotenent-colonel Petrovski Alexandru (provenit din
armata rusă ţarist!!);
- Serviciul intendenţei, şef - căpitan Comşa Emanoil;
- Serviciul sanitar, şef - cllpitan medic Gheţia Ioan;
- Secţia culturi, şef - locotenent Bufnea Elie;
- Secţia intendenţă, şef:... sublocotenent Popan Augustin;
- Biroul adjutantură, şef- sublocotenent Rusu Silviu;
- Biroul de înregistrare, şef- locotenent Onişca Gheorghe.
Comandanţii „punctelor de concentrare" din Wladivostok: clipitanii Ţurcan
Ciprian şi Molnar Tibor. Acest nucleu, funcţie de numlirul transporturilor de repatriere
ulterior expediate în ţara, a fost proporţional redus de către maiorul Victor
Cădere.Astfel că, la data încheierii misiunii, la 11 mai 1921, mai erau prezenţi doar
pattu ofiţeri. Dintre aceştia, sublocotenentul Rusu Silviu a rămas în continuare ca
„ofiţer delegat pentru Siberia" al ataşatului militar român la Tokio. ÎncepAnd cu 27
aprilie 1920 maiorul Cădere a mai dispus şi organizarea a patru centre regionale de
colectare a prizonierilor din fosta Austro-Ungarie originari din provinciile intrate în
componenţa României. Aceste centre au fost stabilite la Cita, Mandjuria, Harbin şi
Habarovsk şi au fost încadrate pentru comandă cu ofiţeri şi subofiţeri din rândul
Legiunii Române. După efectuarea acestor numiri, în ziua de 28 aprilie a părăsit
Harbin, îndreptându-se spre Wladivostok. La începutul li.Inii mai 1920, maiorul Victor
Cădere a ajuns în acest oraş, reluând contactul cu sublocotenentul Raul Alevra28 •
În intervalul de timp petrecut de maiorul Cădere în Harbin, sublocotenentul
Alevra a activat în Wladivostok în vederea realizlirii misiunii primite. Sosit ·în
Wladivostok în ziua de 29 martie 1920, acesta s-a prezentat imediat comandantului
bazei aliate, generalul francez Lavergn~ (cel care avea să devin! de la 20 aprilie 1920
comandantul întregii forţe aliate din Siberia). Informându-l despre misiunea pe care o
are de îndeplinit, Alevra a primit asigurarea întregului sprijin al acestuia. Sprijin
acordat doar în privinţa repatrierii voluntarilor din Legiunea Romană, pentru restul
prizonierilor urmând a solicita instrucţiuni. La 6 aprilie, Alevra s-a întâlnit cu înaltul
comisar englez din zonă, comandorul Murdoch şi cu generalul Saburu lanagaki,
comandantul trupelor japoneze şi a solicitat sprijinul acestora în îndeplinirea misiunii 29 .
Vapoarele destinate transporturilor de repatriere a românilor au fost planificate
începând cu data de 25 iulie 1920. Tânărul sublocotenent nu s-a mulţumit cu
17
21

29

Ibidem, f. 4, 20-21.
Idem.
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programarea iniţială şi a reuşit sA obţină pentru 20 aprilie 1920 întrunirea
reprezentanţilor puterilor aliate din Wladivostok. La adWlarea aceasta au participat
francezii De Guyon şi Chaunic, comandorul englez Murdoch, .cehii Boris şi Ghirsa
(ministrul plenipotenţiar cehoslovac) şi românul Raul Alevra. După dezbateri aprinse,
cu toată opoziţia vehementa a cehilor, cu sprijinul francez şi englez, românul a obţinut
devansarea plecării la data de 25 mai 1920 şi vasul canadian de 3.000 de locuri „M.S.
Dollar"30 . In aşteptarea sosirii eşaloanelor Legiunii Române în Wladivostok,
sublocotenentul Alevra s-a preocupat de culegerea de informaţii despre situarea
prizonierilor români în zonă.
Legiunea Română din Siberia a continuat şi ea retragerea din Harbin spre
Wladivostok în lungul magistralei feroviare transsiberiene. Legiunea era învagonată în
cinci eşaloane feroviare şi două trenuri blindate şi a continuat să formeze ariergarda
forţei intervenţioniste aliate. Dar, cu tot concursul promis de comanda franceză a
acestor forţe, cehii au încercat o întârziere a deplasării eşaloanelor române. Sosite în
staţia feroviară Progranicinaia, la aproximativ jwnlUatea distanţei dintre Harbin şi
Wladivostok, eşaloanele legiunii au fost oprite.· Acţiunea a fost coordonata de cehi, care
controlau traficul feroviar pe acest s~tor. Prin manevrele întreprinse, cehii unnăreau
întârzierea sosirii romanilor la Wladivostok pentru a ocupa ei locurile destinate
evacuărilor din lunile mai şi iunie. Sesizat asupra acestor manevre, la 6 mai 1920,
maiorul Victor Cădere s-a adresat în scris doctorului Ghirsa, ministrul plenipotenţiar
cehoslovac, solicitându-i „a .dispune [„.] ca eşalonul [ ... ] Legiunii Române să fie
transportat [ ... ] cât se poate de urgent". Pentru coordonarea efectivă, la faţa locului, a
eşaloanelor române, Cădere 1-a trimis la Progarnicinaia pe căpitanul Milovan. Sub
directa îndrumare a acestuia, eşaloanele Legiunii Române au ajuns în Wladivostok în
cursul zilei de 18 mai 192031 • Din acest moment a început un nou capitol în activitatea
Comisiei Militare Române din Siberia: evacuarea în ţară a voluntarilor din Legiunea
Română din Siberia.
·
3. Comisia Militari Români din Siberia repatriazA Legiunea de
Voluntari Români Ardeleni şi Bucovineni
La sosirea Comisiei în Siberia, programul englez de evacuare a voluntarilor nu
era definitiv stabilit. Francezii, care coordonau între timp preparativele repatrierii,
considerau acţiunea posibilă în cursul lunii iulie. Eforturile engleze au căpătat finalitate
la data de 1O aprilie 1920, prin comunicarea ownelor şi capacităţilor vapoarelor
destinate acestei acţiunii (Anexa 2). Sosirea Legiunii Române în Wladivostok nu a
însemnat un efort deosebit din partea Comisiei pentru hriioirea ei. Aici, datorită
ajutorului Misiunii franceze, efectivele. Legiunii au fost echipate cu haine de vară.
Ca.zarea a fost făcută într-o cazarmă cu trei etaje, pusă la dispoziţia românilor de către
generalul Lilvergne. Măsurile de asigura,r.e sanitar~ au fost luate cu ajutorul „Trenului
sanitar" al Crucii Roşii Americane. Astfel că, pentru perioada ~e aşteptare a îmbarcării,
Comisia română a reuşit să organizeze o primire şi staţionare în limite normale
voluntarilor din cadrul Legiunii32 •
111

Ibidem, f. 921-927.
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La sosirea în Wladivostok, maiorul Victor Cădere a aflat despre acţiunea
între aliaţi de către sublocotenentul Raul Alevra şi obţinerea vasului
rnnadian „M.S. Dollar'' pentru repatrierea Legiunii. Pe lângă itinerariul ocolitor al
ucestuia, Wladivostok - Halifax (Canada) - Triest - maiorul Cădere a mai primit
Informaţia că acesta era „un cargo transformat, unul din cele mai rele vapoare ce au
lransportat trupe". În realitate, iniţiativa particulară a sublocotenentului Alevra a
rnnvenit de minune cehilor. Sub aparenta opunere cu îndârjire la solicitarea românului,
11ceştia urmăreau în fapt tocmai inversul. Prin cedarea lui „M. S. Dollar" românilor,
cehii primind în schimb dou! nave de pasageri şi cu un itinerariu mult mai scurt (prin
Canalul de Suez)33 • Maiorul Victor C!dere a intervenit imediat pe lAngA generalul
Lavergne şi comandorul Murdoch şi a obţinut anularea hotărârii luate. În intervenţia sa,
ucesta a arătat interesul cehilor „care aveau de transportat multe mărfuri, nu le
convenea drwnul prin Canada şi numai în formă au declarat ci ei au dreptul a se
repatria mai întâi". Amiralitatea britanici a recunoscut şi ea faptul cil „esenţial pentru
români şi iugoslavi este a folosi via Egipt, drept urmare M. S. Dollar va îmbarca numai
cehi"34 •
În cursul zilei de 14 mai 1920 pentru evacuarea Legiunii Române au fost
destinate vapoarele „Trans-os-montes" şi „Huntsgreen'', care au fost considerate „din
cele mai bune, fiind de pasageri şi urmau a fi la Wladivostok la începutul lunii iunie".
3
Capacitatea acestor două vapoare a fost de circa 3.100 pasageri '.
Victor C!dere s-a aflat în faţa unei dileme. Numilrul legionarilor români era de
circa 2.500 de oameni, lucru ce 1-a determinat - în primă fază - pe generalul Lavergne
să sugereze cedarea restului de 600 de locuri cehilor. Intervenţiile repetate ale
maiorului Victor Cădere pe lângă generalul Lavergne şi comandorul Murdoch au
determinat rămânerea acestor locuri în posesia românilor. Având consimţământul tacit
al generalului Lavergne şi al consulului De Guyon, Cădere a completat diferenţa de
locuri cu prizonieri supuşi români „colectaţi" din lagărele din Primoria şi aflaţi
dislocaţi în zonă. Aceşti prizonieri au fost îmbrăcaţi în costume militare române şi
trecuţi în evidenţă ca „întorşi din detaşare" şi au fost îmbarcaţi „ca trupă română pe al
doilea vapor" 36 •
:
Ca 1.lnnare a intensei activităţi desftşurate la Harbin şi Wladivostok, Comisia
Militară Român!.din Siberia a putut începe în luna mai 1920 evacuarea ardelenilor şi
bucovinenilor înrolaţi ca voluntari în cadrul Legiunii din Siberia.
Transportul I. La 25 mai 1920•, pe vasul englez „Trans-os-montes", a fost
îmbarcat primul eşaton al Legiunii Române: 74 ofiţeri, 1.595 subofiţeri, gradaţi şi
soldaţi şi 55 de civili (membri de familie), în total 1.724 de persoane. Repartizarea
acestora pe vas a fost efectuată astfel: 85 de persoane la clasa l, câte 50 de persoane la
promovată

Ibidem, dosar nr. 241, f. 16-17.
Ibidem, dosar nr. 21 S, f. 28.
ibidem, f. 29.
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clasele a II-a şi a III-a şi I .539 de persoane „locuri de soldaţi". Moralul „legionarilor" a
fost catalogat la data îmbarcării ca fiind „foarte bun" 37 •
Transportul 11. La I iunie 1920, pe vasul englez „Hutsgreen" a fost îmbarcat
cel de-al doilea eşalon al Legiunii Române: 40 de ofiţeri şi 718 subofiţeri, gradaţi şi
soldaţi, în total 758. Efectivele Legiunii Române din Siberia repatriate prin intermediul
Comisiei au fost de 2.427 de oameni. Dintre aceştia: 114 au fost ofiţeri şi 2.313
38

subofiţeri, gradaţi şi soldaţi •
Pe acelaşi vas, sub eticheta de voluntari „întorşi din detaşare" au mai fost
îmbarcaţi un număr de 310 prizonieri supuşi români şi 38 de civili (membri de familie).
În total pe cel de-al doilea vas au fost repatriaţi 1.106 oameni (Anexa 3). Repartizarea
acestora pe vas a fost următoarea: 80 de persoane la clasa I, 91 la a II-a, 75 la a lll-a şi
39
860 le „locuri pentru soldaţi" . Ambele transporturi au avut destinaţia fmală - via
Canalul de Suez - portul român Constanţa. Efectuarea repatrierii Legiunii Române din
Siberia s-a efectuat în .confonnitate şi cu ordinul expres al premierului român:
„repatrierea de acord cu Misiunea France.za din Siberia". Victor Cădere, pe Jân§ă
deplinul acord al francezilor, a obţinut chiar „complicitatea" tacită a acestora 0 .
Spunem. aceasta pentru că, înlr-un alt ordin, s-a specificat: „Guvernul francez interzice
Misiunii Franceze a se ocupa de prizonieri. Francezii s-au angajat numai pentru
1
formaţiuni militare'-4 • Cu toate acestea, emisarul român a reuşit să câştige simpatia şi
ajutorul direct al francezii~ în acţiunea sa de repatriere şi a prizonierilor. Deşi
„neortodox", mijlocul întrebuinţat a permis repatrierea unui număr important de
prizonieri.
Dupll expedierea celor două vase în ţară, maiorul Victor Cădere, preşedintele
Comisiei Militare ~âne din Siberia, a raportat primului-mini&tru român la Bucure~ti
modalitatea ce trebuia abordată de guvern în interpretarea repatrierilor efectuate.
Făcând o trecere în revistă a hotărârilor -Consiliului Suprem _Aliat el a recapitulat:
întreţinerea Legiwiii din Siberia a fost flcută „pe selUJla francezilor"; repatrierea
legionarilor s-a efectuat "pe seama englezilor". Pornind de la aceste prevederi, a
solicitat guvernului român ca „toate convorbirile şi actele oficiale" să se desfăşoare
numai pe „consideraţiunile de mai sus", iar primele două transporturi de i:epatriere să
fie catalogate „numai de voluntari". Apoi, a anunţat că a ,,reuşit a obţine încă 120 de
Jocuri la /pentru/.'.friest în sarcina guvernului englez, pentru cei ce au flcut serviciu pe
la misiunile aliate". Restul prizonierilor rămaşi în Siberia, Îli1 ceea ce priveşte
repatrierea lor „cad exclusiv în sarcina noastră'1 - raporta el 42 •
.· •
•
Într-UD alt raport, dfttat 21 august 1920, maiorul Victor Cădere a revenit asupra
43
interpretărilor de mai sus • El a reiterat guverµului româri faptuLcă „francezii Şi-âu luat
angajamentul de a întreţine coqtingentele naţionale ce s-au fonnat în Rusia pentru a
lupta cu bolşevicii; iar guvernul britanic, împreună cu cel american, au luat asupra lor
repatrierea pe apă". El a concluzionat că: „în situaţia de faţă, nici pentru întreţinerea,
C. S. P. A M. I. Piteşti, M. St. M„ Biroul Ataşati Militari, dosar nr. 243, f. 64.
Idem.
1
• Ibidem, dosar nr. 228, f. 78-79.
'"Ibidem, dosar nr. 241, f. 44.
41
Ibidem, dosar nr. 243, f. 59.
41
Ibidem, f. 141-142.
43
Ibidem, dosar nr. 228, f. 73·75.
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11id pentru repatrierea pe apă, guvernul român nu are cel mult decât o obligaţie morală
de restituire". În continuarea raportului a solicitat guvernului „a da instrucţiuni
lcgatiilor de la Paris şi Londra" să considere „toate cele trei„ transporturi ca complet
rnmpuse din militari români". A considerat drept o ,,reuşita" faptul că a îmbarcat 426
prizonieri şi 38 civili originari din noile provincii unite cu România „drept militari
români". Succesul s-a datorat includerii acestor prizonieri în categoria militarilor
„reîntorşi din detaşare, din spital, foşti în servicii la misiuni aliate", care „printr-o largă
interpretare" au putut fi consideraţi „ca o trupă aliată". Prin această interpretare,
maiorul Cădere a solicitat aliaţilor ca aceşti „militari" s! fie repatriaţi „înaintea
prizonierilor austrieci", fiind consideraţi ca „aliaţi". Această abordare s-a dovedit
fericită, câştigând - cu multa înţelegere şi amiciţie - sprijinul direct al reprezentanţilor
francez şi englez la faţa locului.
Transportul III. (Anexa 4) La Wladivostok, după plecarea celui de-al doilea
transport cu români, maiorul Victor Cădere a aflat ·că pe vasul american „President
Grant", destinat a repatria „numai trupe aliate", Comandamentul ceh a rezervat 600 de
locuri pentru prizonierii austrieci. Protestul înaintat autorităţilor aliate a fost
„recunoscut de just". Comandorul Murdoch s-a decis „să ia asupra guvernului britanic
plata transportului acestui detaşament". Cehii, în faţa acestei decizii, au „consimţit a
ceda numai 120 locuri românilor'.44 • Din prizonierii adunaţi în baza română de le
Wladivostok, Clidere a format un „detaşament dU,.tre oamenii mai bătrâni, bolnăvicioşi
„în număr de 116. Restul de 4 locuri, pentru că întregul detaşament a avut 120 de
oameni, au fost ocupate de un ofiţer şi trei soldaţi voluntari din Legiunea română, ieşiţi
din spital.
La 25 august 1920, pe vasul american „President Grant" au părăsit Siberia cu
destinaţia Triest (Italia - via Canalul de Suez), cei 120 de mai sus. A fost al treilea
transport, considerat ca atare de aliaţi, de repatriere a „legionarilor''. Compunerea
detaşamentului a fost de 30 ofiţeri şi 90 subofiţeri, gradaţi şi soldaţi; iar repartizarea pe
vas a fost următoarea: 3. ofiţeri la clasa a II a şi restul de 117 persoane „locuri pentru
·
trupă' ...5.
La 28 august 1920 Misiunea Militară Franceză din Siberia şi-a încheiat
activitatea, plecând spre ţară. într-o informare trimisă ataşatului 1Dilitar român la Paris,
maiorul August de Gauyon, a arătat cli: "la Wladivostok nu au rlimas decât 2 ofiţeri pe
lângă consulul francez, Andre, spre a lichida ultimele chestiuni"46 • Cu aceasta a luat
stărşit şi activitatea Comisiei Militare Române de repatriere a Legiunii Române din
Siberia. Numărul total „al legionarilor siberieni" repatriaţi prin intermediul Comisiei,
adăugând şi pe cei evacuaţi cu transporturile următoare a fost de 2466, dintre care 122
ofiţeri şi 2344 subofiţeri, gradaţi şi soldaţi. Eforturile comisiei au fost încununate de
succes prin reuşita repatrierii integrale a Legiunii Române de Voluntari din Siberia.
Comisia Militară Română din Siberia şi-a adus din plin aportul la opera
umanitară de adunare şi repatriere în ţară a românilor ardeleni şi bucovineni înrolaţi
voluntar în Legiunea Românii din Siberia şi a celor rămaşi în continuare „prizonieri"
•• Este vorba despre prizonierii ce urma sA-i repatrieze cu transportul III, la 25 august 1920 cu vasul american
„President Grant" .
.u Ibidem, f. 74.
H Ibidem, f. 83.
41
' Ibidem, f. 69.
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precum şi a celorlalţi prizonieri supuşi români originari din aceleaşi provincii cu
românii. În raporturile cu misiunile militare naţionale, cu reprezentanţii diplomatici
(consulate) sau ai Crucii Roşii (Internaţionale sau naţionale), precum şi ai armatelor
franceze, engleze şi japoneze existente în zonA, Comisia Militarii. Română „a ştiut a-şi
asigura stima şi- simpatia" acestora. în raporturile cu autorităţile centrale de resort
române, Comisia, „a ţinut sll observe cea mai strictă subordon~e", dar „din cauza
depărtării mari şi a comunicaţiilor dificile" de mai multe ori „a acţionat din proprie
iniţiativă".
..
În ceea ce a privit raporturile dintre Comisie ~i cei pe Clll'e trebuia sll-i
repatrieze, aceasta „a clutat a dezvolta între ofiieri şi soldaţi spiritul de camaraderie,
încredere şi stimă reciproci" şi, după posibilitlţi, să satisfacă „nevoile materiale" ale
acestora47 •
Transporturile expediate din Wladivostok au ajuns toate flră pierderi umane,
48
în porturile de destinaţie • Astfel, cele două vase care au transportat Legiunea Română
au ancorat în Portul Constanţa la 4 iulie, respectiv 7 iulie 1920, iar transportul „lll" a
acostat în portul italian Triest la data de 15 octombrie 1920.

THE REPATRIATION OF „THE LEGION OF VOLUNTARIESFROM
TRANSYLVANIA ANO BUCOVINA" DONE BY THE
.,,ROMANIAN MILITARY MISSION IN SIBERJA"
Abstract
The repatriation of the Romanian prisoners from Siberia; which was a
question of honon and humanitarianism, was a priority for the Romanian Gouvcmment
between 1919 and 1920. The present !mldy beings inedited information, gathered from
the military documents, about a thing (there) that the historians were interested in and
are still interested in and probably will be interested in for a long time. The paper
discuss the problem beginning with the setting up ofthe Roman.ian Military Come tee
(Bound) from the Siberian zone and the· exceptionat activity of its members in Harbin
and Vladivostok,'1ind continul.ng with ·the repatriation ofthe Legion ofvoluntaries from
Transylvania and Bucovina.
·

"C. S. P. A. M. I. Piteşti, fond M. St. M„ Biroul Ataşati Militari, dosar nr. 215, f. 110-111.
Ibidem, dosar nr. 214, f. 29.
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MARINA ROMÂNĂ ÎN SISTEMUL DE APĂRARE
A GRANIŢEI DE EST (1918-1921)
NICOLAE PETRESCU•
Situaţia politico-militari la graniţa de est a Rominiei dupA revenirea
ll11sarabiei la patria mami. La începutul anului 1918 graniţa de Est a României
rruica probleme deosebite pentru guvernul şi comandamentele militare superioare ale
1nrii. Acestea unnllreau cu atenţie şi chiar cu îngrijorare evenimentele politico-militare
re se derulau la rAslrit, considerate a fi foarte primejdioase pentru interesele naţionale
dlc românilor. Se lua în calcul, în mod deosebit, vehemenţa cu care Rusia Sovietică şi
Ucraina respingeau unirea de la 27 martie/9 aprilie 1918 a Basarabiei cu România. Prin
••.lasul Comisarului poporului pentru afacerile străine al Sovietelor, Cicerin, acest fapt
istoric era contestat şi socotit ca o anexiune a statului român, ,,A fost un act de violenţă
spunea Cicerin - faţă de populaţia basarabeană care în mod franc şi în unanimitate a
protestat împotriva ocupaţiei române".
Şi Ucraina Sovietică a cerut imperativ guvernului român să-şi retragă în „48
de ore" trupele din Basarabia. Mai mult aceasta arăta printr-o notă adresată guvernelor
român, gennan, austro-ungar, turc şi bulgar că Basarabia din punct de vedere
etnografic, economic şi politic „formeazA o unitate indivizibilă a teritoriului
Basarabean".
La conferinţa de pace de la Paris Rusia Sovietică a organizat o puternică
i:ampanie împotriva României, încercând prin toate mijloacele - note, memorii, broşuri
etc. - să convingă că unirea s-a flicut sub teroare, că în Basarabia românii nu erau în
majoritate, că Rusia a eliberat de sub turci această provincie etc.
România prin reprezentanţii săi, a răspuns · însă ferm, respingând toate
pretenţiile Rusiei, obţinând semnarea la 28 octombrie I 92Q, a Tratatului prin care
Anglia, Franţa, Japonia şi Italia au recunoscut suveranitatea el asupra teritoriului dintre
1
Prut, Nistru şi Marea Neagră •
Printre evenimentele de la graniţa de est ce se găseau în aten~a României se
numărau: începerea intervenţiei Angliei, Japoniei, S. U. A„ Antantei asupra Rusiei
Sovietice, rtscoala alb-gardiştilor ruşi, denunţarea de către Rusia a Tratatului de pace
de la Brest-Litovsk, ocuparea Ucrainei şi a Crimeei de către trupele germano-austriece,
ofensiva amiralului Kolceak, succesele Annatei Roşii (intrarea în Odessa, eq~erarea

'Piteşti.

' U. R. S. S. a respins unirea Basarabiei cu RomAnia. Tratatul a fost ratificat de clltre RomAnia şi Anglia la 9
mai 1922, de catre Franta la 11 mai 1924 şi de catre Italia la 7 martie 1927. Japonia nu a ratificat acest tratat.
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Ucrainei de trupele lui Denikin, zdrobirea generalului Vranghel, intrarea în Crimeea),
înfrângerea celor trei campanii ale Antantei. Conform dispoziţiilor M. C. G. român au
fost dislocate în Moldova, Bucovina şi Basarabia, cu preponderentă pe malul drept al
Nistrului, numeroase forţe militare de infanterie, artilerie, aviaţie, marină, grăniceri şi
jandarmi constituindu-se Armata de Est. Aceasta a trecut prin diferite organizări pentru
a răspunde cu succes unei invazii străine în Basarabia. Apărarea Nistrului a fost
organizată pe trei mari sectoare: de sus, de mijloc şi de sud.
Ulterior s-a format Corpul II Armată înglobând Divizia I-a Cavalerie şi
Diviziile 9 şi I O Infanterie. La comanda Corpului II Armată a fost nwnit generalul de
divizie Popovici (12 aprilie 1920).
Corpul II Armată a primit misiunea de a asigura „Paza frontierei de Est a
României împiedicând încercările inamicului de a trece Nistru!, a-1 face prizonier sau
a-1 îneca în Nistru, aruncând dincolo d acest râu ceea ce nu ar fi putut fi capturat şi
înecat în cazul când ar _fi parvenit să pun~ pi~iorul pe' malul drept ~carid prin această
acţiune inviolabil teritoriul Basarabiei". In responsabilitatea forţelor militare de pe
teritoriul acestei provincii intra şi „asigurarea vieţii şi avutului locuitorilor contra
răutlcătorilor, reprimarea actelor de rebeliune, asigurarea ordinei în centrele importante
cât şi în întreaga regiune".
În cadrul operaţiunii de apărare
Nistrului M. C. G. a organizat
Comandamentul Aeronautic al Armatei de Est format din şapte escadrile (trei de
recunoaştere, trei de vânătoare şi una d~ bombardarnent)trei companii de aerostaţieri, o
secţie foto şi două secţii meteo.
Aviaţia, organizată în Grupul I Aeronautic, comandant maiorul Beromiade a
primit c;::a misiuni: recunoaşteri îndepărtate pentru supravegherea frontului, reglarea
tragerilor artileriei şi controlul eficacităţii tirului, fotografierea dispozitivelor
fronturilor, legătura cu trupele de infanterie, executarea de bombardamente mici
(avioanele de recunoaştere); zboruri de vânătoare şi de protecţie, recunoaşteri sumare
cu alegetgi însă a-unor obiective cu o importlnfă tactică mare (avioanele de luptă).
Prin unirea Basarabiei cu România şi mutarea frontierei de est pe Nistru statul
român a căpătat o nouă cale de transport fluvială de mare importanţă rezultată din
faptul că NistrUI avea o lungime de navigaţie de peste 900 de km. Noua situaţie
reclama participarea la apărarea Nistrului şi a unor forţe navale. în acest scop M. C. G.
a dispus să se constituie Escadrila de Vedete Nistru formată din vedete, şalupe fluviale
şi diferite vapoare.
La Corpul H Armată a funcţionat Serviciul Marinei condus de locotenentcomandorul P6gonat Constantin. Escadrila de Vedete. Nistru a fost subordonată
operativ Brigăzii a 9-a Infanterie ce se afla în stăpânirea sectorului Tighina-Bugaz şi
care mai avea în compunerea sa regimentele 7 şi 33 Infanterie, trei baterii de artilerie
calibrul 75 mm şi o baterie de obuziere de 105 mm.
Trupele române din dreapta Nistrului s-au confruntat cu numeroase
evenimente ajungându-se până la ciocniri violente cu grupări armate de bolşevici: Au
fost nmneroase atacurile cu focuri de armă şi mitralieră a pichetelor şi patrulelor de
grăniceri, incursiunile peste Nistru flcute iarna pe gheaţă şi cu bArcile primăvara, vara
şi toamna, uciderea şi capturarea unor militari români, pescuitul ilegal pe Nistru şi pe
liman în zonele ce aparţineau României etc.

a
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Din rapoartele Serviciului de Informaţii al Armatei de Est rezultă că bolşevicii
trimiteau în Basarabia, pentru spionaj oameni bine pregătiţi cu misiunea să procure
informaţii cu privire la taria şi dispunerea diviziilor româneşti, a depozitelor de
armament muniţii şi subzistenţe, a stării de spirit din annata română în legătură cu
revoluţia rusă. Se încerca organizarea şi înarmarea cu arme şi muniţii a unor locuitori
din Basarabia, în special cei de origine rusă, pentru a provoca revoluţii bolşevice şi
introducerea de agenţi în unităţile române. În rapoartele respective se menţiona despre
şefii politici şi militari bolşevici că aceştia aveau convingerea că armata română era
singura armată din Europa rămasă disciplinată şi neatinsă de bolşevism şi că o acţiune
2
militară asupra României în asemenea condiţii ar fi fost riscantă •
La 23 ianuarie 1919, pichetele româneşti de grăniceri au fost atacate pe linia
Nistrului de la Ataohi până la Hotin de grupuri annate formate din circa 300 de oameni
care au trecut pe gheaţă. Au căzut mulţi soldaţi romani ucişi, spânzuraţi şi aruncaţi în
apă după ce au fost torturaţi în mod bestial (tăierea limbii de exemplu). O ripostă
viguroasă a două regimente din Corpul II Armată au aruncat pe atacatori peste fluviu
ocupând mai multe localităţi din stânga Nistrului printre care şi oraşul Hotin.
În sud - Tighina - Cetatea Albă - zona de responsabilitate a Brigllzii 9
Infanterie în subordinea căreia se afla Escadrila de Vedete Nistru, bolşevicii au
organizat avanposturi formate din amplasamente de luptători armaţi cu mitraliere, fixaţi
în tranşee cu intenţia de invazie în Basarabia pe la Maiaki-Palanca, pe limanul Nistrului
sau pe Mare la Bugaz. Trupele române au ocupat în februarie 1919 Tiraspolul şi
Razdelnia construind lucrări de apărare de-a lungul Nistrului, dar, în aprilie 1919, au
fost nevoite să părăsească Tiraspolul fiind respinse. Bolşevicii concentraţi pe Nistru au
trecut apa cu bărcile şi au atacat posturile româneşti ucigând şi mcând prizonieri.
În aprilie 1919 Armata Roşie obligă trupele anglo-franceze care ocupau
Odessa din noiembrie 1918 să se retragă.
Trei divizii franceze, două greceşti şi voluntarii polonezi, ruşi şi ucraineni au
trecut din Ucraina în Basarabia, prin sud folosind punctele de trecere Maiaki-Gura
Limanului, Oviodopol-Bugaz-Cetatea Albă, Tiraspol-Tighina. În această acţiune navele
romaneşti.de pe Nistru şi Liman au fost folosite intens (A se vedea capitolul Escadrila
de Nistru). Se fonneaz.ă pe teritoriul Basarabiei un Comandament al Aliaţilor sub
conducerea generalului francez D'Anselme în subordinea căruia a intrat şi Escadrila de
Vedete Nistru. Autoritatea acestuia se exercita de la Tighina până la Mare.
Din Buletinele Informative ale Comandamentului român din sudul Basarabiei
rezultă cil trupele franceze s-au dedat la diferite jafuri, devastări, furturi, violuri şi
scandaluri care au îngrozit populaţia.
Această comportare rea a făcut ca raporturile dintre trupele române şi cele
franceze să devină tensionate, dispărând complet spiritul de camaraderie. „Soldaţii
români nu aveau nici o consideraţie faţă de soldaţii francezi deoarece aceştia nu aveau
o atitudine frumoasă faţă de ei", se spunea într-un raport informativ"3 •
S-a dispus· retragerea trupelor aliate din Basarabia, paza frontierei de la
Tighina la Mare revenind armatei române.

1
1

A. M. R. Fond Comandamentul Trupelor de Est, Dosar nr. 206, f. 12,·
A M. R. Fond Comandamentul Trupelor de Est, Doser nr. 3, f. 6.
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Unele unitlţi demiziniste, zdrobite de Armata Roşie, au trecut Nistrul Din
Ucraina în Basarabia pe la RAsclieţi. Respingând somaţia românilor de a se retrage s-a
deschis foc de arml împotriva lor. Confruntarea a fost puternic! de vreme ce trupele
noastre au consumat 21.000 cartuşe de mitralieră Maxim, 12.000 cartuşe de mitraliere
franceze, S.500 cartuşe de puşcl şi 20 obuze franceze, iar 1000 de atacatori au fost
ucişi şi 150 rlniţi . S-au capturat 307 arme, două mitraliere, patru puşti mitraliere, 33 de
cai şi un catâr4 •
Incidentul este o dovadă că România nu a admis trupe ale generalului Denikin
pe teritoriul său.
În anul 1920 trupele române din Basarabia au fost supuse focurilor de annă şio
loviturilor de tun. Bande înarmate au atacat pichetele grănicereşti, posturile de
jandanni, jefuind şi ucigând oameni. Au fost răspândite manifeste pentru fraternizare
cu revoluţia rusă, soldaţii fiind îndemnaţi să meargă cu Annata Roşie pentru eliberarea
.Basarabiei. La sud de Tighina, pe malul stAng al Nistrului s-au semnalat mişeliri de
trupe, lucrări de fortificaţii. Asupra vedetelor româneşti ce se aflau în patrulare pe
limanul Nistrului s-au tras lovituri de tun de la uscat şi focuri de mitralieri de pe
şalupe. După datele rapoartelor infonnative din decembrie 1920 rezultă existenţa la
Tiraspol a 400 de militari cavalerişti ruşi şi a 200 în satul Katargi. La nor de acest sat
au fost semnalate patru tunuri, două de 76 mm şi doua de 105 mm calibru, platforme şi
adăposturi· blindate. între Maiaki şi Tiraspol se afla Armata 14-a bolşevică fonnatl din
diviziile 42 şi 43, în tranşee apărate cu reţele de sânnă ghimpată. Două regimente de
artilerie (nr. 362 şi 52) erau dispuse între Odessa şi Tiraspol, pregătite pentru un
eventual atac contra armatei române'.
Brigada 9-a Infanterie româna era format! din unitlţile şi efectivele rezultate
din următorul total:

I.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Regimentul
7
Infanterie
Prahova
Batalionul 1/32 Infanterie
Compania 5/2 Grlniceri
Compania 5/2 Grlniceri
Artileria
Grea
(Rgt.
4
Artilerie)
Artileria
Grea
(Rgt.
7
Artilerie)
Gruparea proiectoare
Escadrila Vedete
Post telegraf

28 ofiţeri

+

534

6 ofiţeri
2 ofiţeri
3 ofiţeri
7 ofiţeri

+
+
+
+

155 trupi
228 trupi
272 trupă
85 trupă

8

ofiţeri

+

125 trupă

2
2
I
590

ofiţeri
ofiţeri
ofiţeri

+

24 trupă
37 trupa
I l trupă
1471 trupă6

ofiţeri

+

+
+

trupă

în aceastl conjunctură politico-militari a acţionat Escadrila de Vedete Nistru.
Activitatea forţelor navale româneşti pe Nistru-Liman şi pe Mare în perioada. 1918•A. M. R. Fond Registru Jurnal de OpcnJii Brigada a 9-a lnfantcric, Dosar nr. S6, f. 20.
5
A. M. R. Fond Brigada 9 Infanterie, Registru Jurnal de Operaţii, Dos11 nr. S6, f. SS.
6

Ibidem.
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1921 a ·rost meritorie. Ea a probat calităţile excepţionale ale ofiţerilor şi echipajelor şi a
mijloacelor militare pe apă în siruaţii de criză..

evidenţiat importanţa

Marina Romlnl în sistemul de aplrare a graniţei de est 1918-1921. La
începutul lunii octombrie 1918 s-a hotArAt ca Vedetele fluviale „N. G. Ioan" şi
„Locotenent Călinescu" sA fie constituite fn Escadrila de Nistru cu punctul de bazare la
Bender (Tighina). Comanda acestei unităţi a fost încredinţată locotenent-comandorului
Virgiliu Dragalina fiul generalului Ion Dragalina. Vedetele au mers pe Dunlre până la
Vâlcov. Aici au fost pregltite în vederea navigaţiei pe mere, o premieri pentru aceste
nave fluviale, misiune dificilă, plinii de riseuri. Au fost demontate catargele şi
proiectoarele, au fost amarate (fixate n. a.) toate obiectele de la bord şi-s-a ambarcat apă
dulce în butoaie aşezate în bărci. Pentru siguranţă a fost destinat! canoniera „Griviţa"
care le~a escortat („Griviţa" era o navă maritimă n. a.). Marşul lor nu a fost lipsit de
evenimente. Chiar la ieşirea în mare navele au suferit o intensA mişcare oscilatorie,
(ruliu n. a.) vântul a crescut în intensitate iar la o vedetl apa dulce din căldare s-a
amestecat cu cea s!i"at! prin infiltraţii la ctm.densor din cauza garniturilor vechi care nau asigurat o etanşeitate Completa. La intrarea în Limanul Nistrului" s-a; navi88t cu
sonda ·prin mlsurarea adâncimilor, deoarece pilotul dat de Serviciul Transporturilor nu
cunoştea îndeajuns zona. Nava de escorta s-a pus pe uscat de unde a ieşit singură, deşi
una dintre vedete a încercat sii-i acorde ajutor: Dupii un marş care s-a desflşurat de la 7
octom!:>rie 1918 ora 9,45 pânA la 9 octombrie .1918 ora 9,00, vedetele au intrat în portul
Cetatea Albii. De aici' au· început sa navigheze spre Bender conduse de un pilot rus,
cunoscător al itirierariuh.ii de parcurs. S-a luat drum pe lângă coasta basarabean&. le
circa 2 km depărtare. La gura Nistrului sonda măsura 8-10 m adâncime, putându-se
naviga pe noapte senini sau cu proiectoarele. S-a trecut prin porturile nistrene Maiaki,
Palanca, Tudorova, ajungându-se la Rlsciiieţi de unde s-a. plecat la Ciobn.iei pe partea
basarabeană.

În ziua de 11 octombrie 1918 vedetele contiriuă marşul pe lângă malul drept
(ucrainean) prin trecltoarea Jidanskaia· şi porturile Slobozia, ·Gulenca, Tiraspol şi
Bender, punctul final. Timp de patru Zile s-a parcurs distanţa de la Chilia-Veche le
Bender7 . Vedetele au navigat pe mare cu propriile mijloace chiar pe vreme rea,
infirmându-se părerea comandantului Diviziei de DunAre care „glsea cil vedetele nu
pot merge cu propriile lor cilldări".
Comandantul Escadrilei de Nistru ·rocotenent-comandorul Virgiliu Dragalina
raporta că pentru navigaţia pe mare a vedetelor fluviale trebuie construite două tancuri
a câte 500- litri pentru apă dulce în camera maşinilor, în cele doua borduri, kilometrarea
Nistrului între Bender şi Gură şi punerea unor geamanduri pe Liman. Escadrila de
Vedete Nistru a fost pus! la dispoziţia Comisariatului General Basarabean sub
comanda operativă a Sectorului de acoperire „General Olteanu" ( 11 octombrie 1918).
Misiunea escadrilei în luna noiembrie 1918 a fost „apărarea podului de cale ferată şi a
. ·Limanul Nistrului ere o lungime de 40 km şi o lltime de 9-12 km la nord de Cetatea Albi şi 5--8 km la sud
de acest port. Este tn întregime navigabil. Insula Carolina, o limbi de plrnlnt, lungi de 4.SOO metri şi lata de
300-400 metti lnc:hide limanul de Marea Neagra. Apele Nistrului şi Limanului se scurg în mare prin doua.
. portite de circa 100 metri. lama Limanul lngheatl. Pc la sudul Limanului trecea o calc ferata peste insula
Carolina spre Odessa. De la Gura Nistrului le Bcnder (fighina) Nistru I se întinde pc 280 km.
7
A. M. R., Fond Divizia de Dunlre, Dosar nr. 3, f 355-358.
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şoselei de le Bender, pentru a interzice trupelor ruse bolşevice să treacă Nistru! şi să
ocupe localitatea şi portul". De fapt aplrarea portului se rezwna pe forţa grupului de
vedete, în oraş fiind doar o singură baterie de artilerie de câmp, amplasată la sud şi
slabe forţe de infanterie şi cavalerie. Prin patrulări de zi şi de noapte în lungul fluviului
s-au împiedicat grupurile militare bolşevice să se apropie de pod, noaptea folosindu-se
proiectoarele de la bordul navelor ancorate în aval.
La dispoziţia gruplrii de vedete au fost !;?Use la sfflrşitul anului 1918, vasul
„Nicopole" şi trei şalupe luate de la austrieci. In ianuarie 1919, a fost trecut în
subordinea Escadrilei şi vasul „Borcea", aflat la Cetatea Albi. Fiind la iernat în portul
Cetatea Albă, vedetele au fltcut recunoaşteri pe J,,imao când gheata era topită, pe malul
ucrainean cât şi pe Nistru) de Jos. Vasul ,,Borcea" împreună cu o echipă de marinari
din echipajul unei vedete au, .Jucrat la refacerea şi închiderea podului de la Bugaz.
Vedeta nr. 7 împreuni cu vasul „Borcea" au asigurat convoierea în Liman (vaselor şi
ş Iepurilor particulare.
..
·
O- intensă activitate au destlşurat Escadrila de Vedete Nistru la trecerea din
Ucraina în Basarabia a celor patru divizii (două franceze, una grecească şi una
poloneză). Cu ajutorul vedetei nr. 7, a vaselor „Borcea" şi „Kasar'', a trei şlepuri
fluviale şi a unui bac s-a reuşit trecerea întregului material al acestor M. U. în
Basarabia flră accidente majore. Vedetele au patrulat coasta ucraineană, 11u luminat cu
proiectoarele îmbarcarea trupelor în portul Ovidiopol şi debarcarea lor la Cetatea Albă,
asigurând şi pa.za convoaielor pe timpul nopţii. Au remarcat şlepurile încărcate cu
tunuri grele şi de camp, vehicule blindate, muniţie, maşini sanitare şi căruţele. Vedetele
au asigurat transbordarea de pe un mal pe altul a statelor majore ale acestor divizii şi a
ofiţerilor şi au menţinut leglltura intre- Cetatea Albă şi flota aliată ancorată în rada
portului Bugaz. Trupa celor patru divizii .a fost trecută cu lotci şi barcaze de la
Ovidiopol ·la Cetatea Albă precum şi pe podul de la Carolina-Bugaz în răspunderea
Escadrilei.
s~a recunQScut cit firi conc':lfSUl escadrilei întregul material al celor patru
·
divizii ar fi fost capturat de către unitatile ruseşti bolşevice.
Luna aprilie 1919 .a fost bogată în evenimente pentru Escadrila de Vedete
Nistru. Un convoi de vase de pe Nistru care urmau să fie evacuate pe Dunăre a fost
atacat cu focuri d~ arme şi mitraliere în dreptul satului Maiaki. Au fost răniţi, vasele
scufundate, şi prizonieri printre care şi căpitanul de marină Perieţeanu. Cinci vapoare şi
un· şlep au rlmas s.ub paza marinei şi sub îngrijirea escadrilei la Tudorova pe Nistru. În
ziua de 13 aprilie 1919 vedetele „N. Gr. Ioan''., „Locotenent Călinescu" şi vasul
„Borcea'', au debarcat un pluton de infanterie la staţia de hidroavioane de la Atarik,
capturând material de aviaţie, trei pontoane şi o şalupll. Au fost distruse şi patru
hidroavioane noi. După două zile Escadrila de Vedete a intrat în subordinea
Comandamentului Aliaţilor din Basarabia condus de generalul D'Anselme. Escadrila şi
o secţie de artilerie · de câmp ambarcată pe un bac remorcat de vasul „Borcea" au
bombardat portul şi satul Maiaki scufundând trei nave de pasageri, un şlep de Dunăre şi
două barcaze marj. S-a tras cu tunurile de la distanta.de 4.500 metri sub un foc viu de
mitraliere ruseşti. Escadrila a fost completată cu vedetele nr. 4 şi 5. Cele patru nave au
participat la o incursiune pe coasta ucraineană pentru distrugerea materialului flotant
rusesc din zonă. Acţiunea a fost întâmpinată de un viguros foc de artilerie bine executat
în special asupra vedetelor. în ziua de 20 aprilie 1919 întreaga escadril!l, în linie de
https://biblioteca-digitala.ro
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front, a intrat în portul Maiaki bombardandu-1 de la 500 metri distanţi. Acţiunea a fost
de generalul D'Anselme prin Ordinul numlrul 149 astfel: „Felicit echipajele
Marinei Române, de avântul şi devotamentul care l-au pus în a îndeplini, câteodată sub
foc violent misiunea de curăţire a Nistrului şi Limanului şi rog pe locotenentulcomandor Dragalina să binevoiască a comunica tuturor mulţumirile mele" 8 •
La 25 aprilie 1919 vedetele primesc misiunea de a patrula noaptea pe Liman
pentru a împiedica orice încercare a grupurilor militare ruseşti de a forţa trecerea pe
malul basarabean. De la portul Bagaz escadrila a controlat coasta ucraineană pe Liman
şi pe mare asigurând legătura cu flota aliatl.
În luna 1919 au loc bombardamente ruseşti asupra parcului de nave româneşti
de la Tudorova şi asupra Bugazului de pe înAlţimile satului Carolina. Vedetele au
executat trageri cu tunurile asupra unui grup de lucrători de la podul portului Maiak.i şi
a unor piese de artilerie distrugându-le. Au participat la formarea unui detaşament de
debarcare compus din 502 de militari cu două mitraliere pentru a coopera cu forţele
române din Cetatea Albă.
Escadrila se completează cu vedeta nr. 3 „Căpitan M. Romano" venită de la
Dunăre (21 iunie 1919) şi care înlocuieşte vedeta nr. 7, plecată la arsenalul Marinei din
Galaţi pentru revizii tehnice. Evenimentul a fost consemnat în Jurnalul de bord al
Escadrilei astfel: „Vedeta „Locotenent Cllinescu" ieşind definitiv din Escadra de vase
de Nistru aduc comandantului căpitan Malcoci Petrescu, şefului mecanic Calinic şi
întregului echipaj viile mele mulţumiri şi întreaga mea admiraţie de modul cum şi-au
îndeplinit datoria către Patrie şi în serviciile aduse aliaţilor noştri în transbordarea unei
pll.rţi din trupe ca şi la salvarea întregului material al diviziilor franceză, elenă şi
polonezi\. Căpitanul Malcoci Petrescu, în tot acest timp, conducând cu destoinicie
vedeta, nu a cunoscut oboseala executând întocmai cu multă bravurl şi cu un puternic
avânt toate ordinele primite, chiar sub focul violent al inamicului.
La toate acţiunile la care a luat parte vedeta nr. 7, echipajul a fost la înălţimea
comandantului, cu cât aceastl vedetă a fost într-o intensă activitate de la începutul lunii
octombrie 1918 pe întreaga lungime a Nistrului (?). Comandantul şi echipajul pot fi
mândri că pavilionul vedetei lor împreună cu al vedetei numărul 6, au fost primele
9
pavilioane române care au fllflit deasupra Nistrului ca hotar al Rominiei de azi" •
În iunie 1919 Escadrila de Vedete Nistru s-a aflat în subordinea operativi a
Brigăzii 9 Infanterie comandatl de colonelul I. Caracas, stabilindu-i-se următorul plan
de acţiune:
- Sector de supraveghere: - Limanul (de la Gura Roşie la Bugaz) şi ţlrmul Ml\rii
Negre (de la Bugaz la lacul Bumas)
- De a supraveghea lacul şi Insula Carolina şi a zădărnici
- Misiune:
orice încercare de trecere a inamicului în acest sector.
- A concura la acţiune cu trupele de uscat contra oricărei
încercări de trecere a inamicului.
- Escadrila de vase Liman: patru vedete şi cinci şalupe
- Forţe:
armate cu câte o mitralieră.
- Distribuţia forţelor :
- Două vedete la Cetatea Albi şi două la Bugaz
remarcată

•A. M. R. Fond Divizia de Dunllrc, Dosar 103, f. 355-358.
•A. M. R. Fond Divizia de Dunlre, Dosar SB, f. 104.
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- Supravegherea:

- Legături:
- Acţiunea Escadrilei:

- O şalupă la Roscanscaia, două la Cetatea Albă şi douil la
Bugaz.
- Pe timpul zilei vedetele şi şalupele rămân punctele unde
se găsesc dislocate. Supravegherea Se face de trupele de
uscat.
··
- Pe timpul nopţii supravegherea lacului prin şalupe.
- La Bugaz patrulările pe mare în largul insulei sunt :mcute
de vedete. Când marea este agitată (vânt de la sud)
vedetele nu pot ieşi în mare.
- Escadrila este legată cu sectorul prin telefon şi agenţi pe
jos.
a) În cazul unei debarcări la Cetatea Albă inamicul va
bomblirda această localitate, vasele nu vor putea rămâne în
acest port. Ele se vor refugia la Bugaz.
b) În cazul unei debarcări la Sabâ, vasele vor acţiona
pentru a paraliza acţiunea inamicului în acestpunct.
c) În fme o debarcare Ia Bugaz este posibilii. Inamicul va
trebui să ocupe IilsuJa Carolina şi apoi trecerea canalului
între Bugaz. Vedetele vor ieşi în mare şi prin acţiunea for
vor împiedica pe cât posibil debarcarea inamicului pe
insulă 10 • ·

Planul 'de acţiune' al Escadrilei de Vedete eSte semnat de co1onelul 1. Caracaş,
comandântUI Brigl\zii' 9 Infanterie. La sfllrşitul lunii iunie 1919 sosesc de la Dunăre trei
Şalupe armate cu mitraliere, mărind astfel forţa combativă a Escadrilei. Vedetele au
executat misiuni de patrulare pe coasta Ucrainei. Sub tirul artileriei tuşilor· bolşevici,
vedetele au susţinut flancul drept al unui detaşament care avansa în Insula Carolina în
: aj'utorul trupetor roniâne pU:tetnic atacate~ Insula Carolina fusese ocupată de români la
29 iunie, iar ruşii :mceau eforturi pentru a reveni aici. 'Spre exemplu la 30 iunie 1919
aceştia au trecut în forţă 40 de oameni în insulă şi au atacat cu focuri de arme şi
mitraliere, dar s-au retras fiind bombardaţi de artileria vedetelor, insula fiind complet
curăţată.

Vedetele 2 şi 3 au capturat în ziua de 2 iulie 1919, vasul cu motor ,,Niculae"
sub pavilion rusesc împreună cu echipajul de 19 persoane plus ofiţerii ce se aflau Ia
bord. Nava a fost dusă la remorcă în portul Bugaz.
La 14 iulie 1919 Escadrila de Vedete'Nistru, avea în compunere cinci vedete şi
şase şalupe armate care patrulau pe Liman în fiecare noapte pentru siguranţa sectorului.
Cu prilejul unei inspecţii a generalului de divizie Popovici Escadrila de Vedete a fost
felicitată şi lăudată pentru modul în care şi-a :mcut datoria şi a dat concurs trupelor de
uscat pentru apărarea Limanului cerându-se propuneri pentru decorări. Activitatea
vedetelor staţionate în porturile Bugaz şi Cetatea Albă în luna august 1919 a cuprins:
recunoaşteri ale peninsulei Carolina, capturarea unui· barcaz ce naviga de la Odessa la
Constantinopol, debarcarea de trupe pentru ocuparea satului Carolina, distrugerea liniei
ferate şi a adăposturilor blindate din capul peninsulei. Comandantul şi echipajul vedetei
10

A. M. R. Fond Registru Jurnal de Operatii Brigada a 9-a Infanterie, Dosar nr. 56, f. 20-21.
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numărul 3 „Căpitan Mihail Romano" au fost citaţi prin Ordinul de Zi nr. 102 pe
escadrilă pentru curajul pe care l-au arătat în ziua de 6 august când vedeta a fost
surprinsă de focul inamic cu o parte din echipaj debarcat la mal în dreptul satului
Carolina pentru capturarea unor biirci, cât şi pentru iniţiativa acestui ofiţer care în
noaptea aceleiaşi zile a debarcat din nou Ia Carolina capturând bărcile, îndeplinind

astfel misiunea ce-o avusese" 11 •
Vedetele au ambarcat din peninsula Carolina şi au transportat în portul Bugaz,
10 tunuri de 75 mm calibru, două obuziere de 120 mm, două obuziere de 152 mm, 37
de antretrenuri şi chesoane, capturate de către trupele române. Operaţiunea a fost
consemnată în Ordinul de Zi numărul l 06 astfel: „Cu ocazia capturării şi ducerii la
Bugaz a 10 tunuri de 76 mm, două obuziere de 120 mm şi două obuziere de 152 mm,
precum şi restul materialului de artilerie distingându-se comandanţii vedetelor nr. I
„Maior Ene Constantin" (Căpitanul Ulic Constantin n. a.) şi nr. 2 „Căpitan N. I.
Bogdan" (căpitan Baicu Ştefan n. a.) împreună cu echipajele acestor vedete precum şi
echipajele de marinari de sub comanda plutonierului de arme le aduc laude şi
mulţumiri. Fără preţiosul lor concurs acest bogat material de război nu putea fi luat de
la inamic şi transportat la Bugaz" 12 • Ordinul poartă semnătura locotenent-comandorului
V. Dragalina, c0mandantul Escadrilei de Vedete Nistru. Au fost aduse mulţumiri
Escadrilei de Vedete pentru această acţiune şi de către generalul Popovici, comandantul
trupelor din Basarabia.
Un puternic angajament de artilerie s-a dezlănţuit de către vedeta nr. 3, în
urma unui atac inamic (nava a fost lovită în 57 de locuri) când a tras 116 obuze şi
şrapnele. în luna septembrie 1919 Escadrila de Vedete a asigurat escorta vaselor ce se
scurgeau pe Nistru spre Liman şi au continuat misiunea de patrulare pe coasta
ucraineană până în dreptul portului Oedessa. Intrând în Odessa comandanţii vedetelor
au fitcut vizite de curtoazie pe vasul amiral englez „Emperor of India" staţionat în port,
fiind felicitaţi de comandantul navei.
La 25 septembrie 1919 la comanda Escadrilei de Vedete Nistru a fost numit locotenentcomandorul Popovici, predecesorul său fiind trecut într-o funcţie superioară. Cu acest
prilej comandorul Vasile Scodrea, locţiitorul comandantului Marinei Militare, a spus:
„ ... Actualmente sunteţi singura unitate de marină pe front. Privirile noastre sunt
aţintite asupra voastr! şi tot ce faceţi voi se resfrânge asupra întregii marine. Până acum
v-aţi fitcut cu prisosinţa datoria culegând lauri şi laudele tuturor şefilor voştri. Eu vă
felicit şi vă mulţumesc din partea întregii marine" 13 •
Locotenent-comandorul V. Dragalina a părăsit postul cu bune aprecieri pentru
activitatea desflşurată la graniţa pe apă în estul ţării. Comandantul Diviziei de Dunăre
nota în Foaia Calificativă pentru perioada I noiembrie 1918 - 1 aprilie 1919
următoarele: „A comandat Escadrila Vedete pe Nistru. S-a arătat el lucrează în mod
conştiincios şi duce la bun sffirşit orice misiune ce i se încredinţează. Bun manevrier şi
îndrăzneţ în întreprinderile sale". Referindu-se la voiajul vedetelor pe mare până la
Cetatea Albă se aprecia că: „s-a făcut în bune condiţii, deşi marea era relativ rea, graţie
măsurilor luate de acest ofiţer". Comandantul Marinei viceamiralul C. Bălescu, îl
11

A. M. R., Fond Divizia de Dunlre, Dosar nr. 58, f. 75.
Ibidem, f. 75. ·
13
A. M. R., Fond Divizia de Dunlre, Dosar nr. 58, f. 2-10.
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propune la înaintare în grad „pentru serviciile ce a îndeplinit în timpul campaniei având
14
în vedere şi conduita pe frontul Nistrului împotriva bolşevicilor" •
În noiembrie 1919 comanda Escadrilei de Vedete Nistru a fost încredinţată
căpitanului Ulic Constantin, absolvent cu rezultate meritorii a Şcolii de Artilerie, Geniu
şi Marină (clasificat al doilea cu media generală 7,16 n. a.). unitatea de nave de pe
Nistru şi Liman, subordonată operativ Corpului II Armată a păstrat o autonomie
suficientă în ce priveşte pregătirea şi siguranţa navală a vaselor.
Generalul de divizie Popovici, comandantul militar al Basarabiei a apreciat
pozitiv activitatea acestuia arlitând cli: „s-a condus cu laudă şi că merită înaintarea
excepţională la gradul de căpitan-comandor.
Escadrila de Vedete Nistru a desflşurat în anul 1920, numeroase misiuni
specifice. Printre acestea s-au înscris: recunoaşteri şi patrulări pe Nistru, Liman şi
Marea Neagră; a fumizat numeroase informaţii cu privire la baza de operaţii a flotei
ruse din Limanul Nistrului, grupările de nave cu intenţii de incursiune, trecerea
Oceacovului la mare pe unde s-ar putea strecura vedete de rlzboi, fortificarea
litoralului fluvial şi maritim ucrainean, deschiderea canalului dintre insula Carolina şi
malul drept pe unde ar fi putut trece forţe militare, existenţa a numeroase vedete,
remorchere, şalupe armate cu mitraliere ruseşti la Carolina, Maiaki etc.
Documentele de arhivA consemnează numeroase acţiuni armate ale
bolşevicilor asupra navelor româneşti. Într-o dare de seamă înaintată eşaloanelor
superioare de către comandantul Grupului Artilerie Grea Cetatea Albi maior Iliescu, se
descriu evenimentele prin care a trecut vedeta numărul I de sub comanda căpitanului
Ulic Constantin. Aceasta a plecat din Cetatea Albii. în ziua de l aprilie 1920, la bord
aflându-se şi maiorul Iliescu, pentru a se studia şi a se stabili cooperarea între escadrilă
şi artileria grea. La înapoiere, în dreptul casei roşii, la sud de Buzinova, bolşevicii au
început să tragă asupra vedetei. Comandantul navei a virat spre firul apei Limanului
unde adâncimea era mai mare, navigând prin dese schimbări de drum (zigzagare n. a.).
Loviturile tot mai precise, cădeau foarte aproape de vedetă. S-a luat hotărârea de a se
apăra deschizând foc asupra unei baterii inamice de la marginea satului Carolina. Focul
bolşevicilor a încetat pentru moment dar după 15 minute s-a reluat cu mai mare
intensitate. Vedeta a deschis din nou focul pll.nă s-a apropiat de Cetatea Albă când
pericolul era înlăturat. S-au tras 48 de lovituri cu tunul de 47 mm calibru. Comandantul
Grupului de Artilerie Grea Cetatea Albă maior Iliescu a apreciat.evenimentul astfel:
„ Vedeta a scăpat numai graţie energiei şi priceperii comandanţilor săi direc~ de pe
punte care descoperiţi au stat la posturile lor, căpitanul Ulic C. conducea vedeta,
locotenent-comandorul Popovici la tun şi subsemnatul la mitraliera, precum şi
devotamentului puţinilor oameni vechi, deoarece pe vedetă se găseau recruţi şi vasul a
trebuit condus cu mecanicul, un sergent bolnav şi vreo trei patru oameni vechi" 1s.

" Ibidem, f. 28; Locotenent-comandorul V. Dragalina a fost trimis tn Anglia pentru a urma Şcoala N avaUI de
Sr>ecialitate în tunuri şi torpile pe care a început-o 1a·2s februarie 1921 dupl lin stagiu de 8 luni la Londra
pentru a în viţa limba englezi.
1
~ A. M. R„ Fond Comandamentul Trupelor de Est, Dosar 187, f. 73-74; Dintr-un raport al comandantului
Bateriei a li-a Artilerie Grea, rezultA ca s-au tras asupra vedctiei 16 lovituri de 75 mm calibru, la a S-a. lovituri
nava fiind încadrata. Tirul a început la ora 17,15 şi a încetat la 17,40. (Fond Comandamentul Trupelor de Est,
Dosar 187, f. 76).
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În luna iulie 1920 şalupa de patrulare S 3 a Escadrilei de Vedete Nistru a fost
11l1tcatll în dreptul satului Seimeni de doull şalupe bolşevice în timpul unei misiuni de
observare pe Liman. Navele inamice au tras cu mitralierele de la bord şi au încercat să
o captureze. S 3 a reuşit sll iasă din zona periculoasă ajungând la malul românesc flră
16
pierderi fiind susţinuta cu focuri de armă de o grupă de grăniceri ambarcată pe navă •
În timpul unei recunoaşteri pef!trU a se verifica dacă sunt nave inamice la
< 'arolina cu intenţia de a invada portul Bugaz, vedeta numărul 3 a fost atacată cu
lovituri de tun şi focuri de mitraliere, deşi se afla în apele romineşti (21 august 1920).
l'roiectilele au cAzut la aproximativ 100 de metri punând în pericol nava. S-a răspuns
energic cu tunul de la bord trăgându-se 29 de lovituri asupra bateriei şi cuiburilor de
mitraliere inamice de pe coasta ucrainean! reducându-le la tăcere. Cu această ocazie suu observat între satele Buzinova şi Kagali, numeroase bărci ce puteau fi folosite
17
pentru debarcarea de trupe terestre •
Până la îngheţarea Limanului Escadrila de Vedete Nistru a asigurat paz.a
frontierei de stat pe api în Est, interzicerea pescuitului ilegal în zona, a încercărilor de
trecere frauduloasă pe teritoriul rominesc a unor bande armate de jefuitori etc. În
condiţiile în care grosimea ghetii pe Nistru şi pe Liman era între 10 şi 14 cm, putânduse trece uşor graniţa, vedetele fiind în imposibilitate de a naviga s-au pregătit să tragă
de pe loc în caz de atac.
În august 1920, la Cetatea Albă se aflau vedetele numărul 3 şi 7 comandate de
căpitanul Ulic. C. (era şi comandantul vedetei 3) şi de către căpitanul lacomi Dorin,
vasul Tiraspol şi şalupele numărul 3 şi 18, încadrate cu doi maiştri, un plutonier, trei
funcţionari civili, trei sergenţi, opt caporali şi 38 soldaţi marinari.
La sf!rşitul anului 1920 generalul român a hotărât închiderea frontierei
Nistrului şi instituirea stării de asediu într-o zonă ce cuprindea 30 de km de la Nistru în
interior.
Prin prezenţa Escadrilei de Vedete Nistru în Liman forţele ruseşti n-au
încercat niciodată să treacă lacul şi să debarce pe malul românesc şi nici să facă
incursiuni în Basarabia.
Toate atacurile pentru respingerea trupelor româneşti din insula Carolina, au
fost oprite graţie concursului dat de către vedetele staţionate la Bugaz. Intervenţia
vedetelor cu artileria de la bord a interzis instalarea artileriei grele ruseşti în apropierea
satului Carolina. Astfel portul Bugaz., unde se afla grosul forţelor româneşti din
subsectorul de sud, printre care şi o parte a Escadrilei de Vedete Nistru nu a fost lovit.
În luna martie 1921, cu prilejul unei inspecţii la Escadrila de Vedete Nistru, se
propune schimbarea acestora deoarece fiind construite pentru râu şi neavând rezerve
pentru apă dulce, căldările lor se desfllceau des din cauza depunerilor de sare. Apa de
mare sărată intra în Limanul Nistrului mai ales când bătea vântul de la est 18 .

1

~ A. M. R., Fond Comandamentul Trupelor de Est, Dosar 11 S, f. 402.
A. M. R., Fond Comandamentul Trupelor de Est, Dosar 133, f. 490 (Raport Informativ).
11
A. M. R., Fond Divizia de Dunlre, Dosar nr. I J I, f. 444-445.
17

https://biblioteca-digitala.ro

462

NICOLAE PETRESCU

1.

Dragalina
Virgiliu

Comandanţii

2.

Răşcanu

3.

Iosif
Baicu

Ştefan

4.

Focşa

Ioan

5.

Petre Vasile

Escadrilei şi Vedetelor Nistru:
LocotenentComandantul Escadrilei şi al Vedetei nr. I,
comandor
„Maior Ene Constantin" (1918 - noiembrie
1919)
Căpitan
Comandantul Vedetei nr. 2, „Căpitan N. L.
Bogdan".
Căpitan
Comandantul Vedetei nr. 3, „Căpitan M.
Romano"
Căpitan
Comandantul Vedetei nr. 4, „Maior Dimitrie
Giurescu"
Căpitan
Comandantul Vedetei nr. 5, „Maior Gheorghe

6.

lacomi Dorin

Căpitan

7.

Malcoci
Petrescu
Ulic
Constantin

Căpitan

Şontu"

8.

Căpitan

Comandantul Vedetei nr. 6, „Căpitan N. Gr.
Ioan"
Comandantul Vedetei nr. 7, „Locotenent
Dimitrie CiUinescu"
Comandantul Escadrilei şi al Vedetei nr. I,
„Maior Ene Constantin", după locotenentcomandorul Dragalina Virgiliu

Echipajul unei vedete era format din 26 de militari: un comandant căpitan, un
submaistru, patru sergenţi, şapte caporali şi 13 soldaţi.

1.

2.

Marinari decoraţi pentru acţiunile de pe Nistru şi Liman 1919-1920.
„Steaua României" Pentru bravura şi destoinicia cu care a
Iosif,
în grad de Cavaler cu condus vedeta în luptele cu ruşii de pe
căpitan
spade şi panglică de Nistru şi Liman (aprilie-iulie 1919). A
Comandant
Virtutea Militară
Vedeta nr. 2
bombardat cu energie portul Maiaki
scufundând şi avariind trei vase şi un
şlep inamic. A respins cu pierderi
atacurile navale ale vaselor duşmane
asupra trupelor noastre din insula
Carolina. A capturat corabia inamică
„Niculae" pe care a adus-o remorcată
la ţărmul nostru sub bombardamentul
artileriei duşmane.
Focşa Ioan,
„Steaua României" Pentru bravura şi destoinic ia în
în grad de Cavaler cu comanda vedetei în luptele cu ruşii de
Căpitan
spade şi panglică de pe Nistru şi Liman (aprilie - iulie
Comandant
Virtutea Militară
Vedeta nr. 4
1919). A distrus întregul material
flotat inamic din lacul Liman. A
respins cu pierderi şi atacurile navale
duşmane asupra trupelor noastre din
insula Carolina.
Răşcanu
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3.

Baicu Ştefan,
Căpitan

Comandant
Vedeta nr. 3
4.

Petre Vasile,
Căpitan

Comandant
Vedeta nr. 5

5.

Ulic
Constantin,
Căpitan

6.

Comandantul
Escadrilei şi al
Vedetei nr I
Vasiliu
Alexandru,
Comandant
port
Cetatea
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„Steaua României"
cu spade în grad de
Cavaler

Pentru bravura şi destoinicia în
comanda vedetei nr 3, în luptele cu
ruşii de pe Nistru şi Liman (aprilieiulie 1919). A capturat corabia
„Niculae".
Pentru bravura şi d~toinicia în
comanda vedetei nr 5, în luptele cu
ruşii de pe Nistru şi Liman (aprilieiulie 1919). A distrus întregul material
flotant inamic din portul Ovidiopol şi
lacul Liman. A respins atacurile
asupra insulei Carolina.
Pentru bravura şi destoinicia în luptele
cu ruşii de pe Nistru şi Liman. A
asigurat serviciul pe lacul Liman. A
respins cu pierderi atacurile inamice
asupra trupelor noastre din insula
Carolina.
A adus reale servicii Escadrilei de
Nistru şi aliaţilor în operaţiunile
contra ruşilor de pe Nistru şi Liman

„Steaua României"
cu spade în grad de
Cavaler

A adus reale servicii Escadrilei de
Nistru şi aliaţilor în operaţiunile
contra ruşilor de pe Nistru şi Liman

„Steaua României"
cu spade în grad de
Cavaler

A adus reale servicii Escadrilei de
Nistru şi aliaţilor în operaţiunile
contra ruşilor de pe Nistru şi Liman

„Bărbăţie şi

Pentru participarea la luptele cu ruşii
pe Nistru şi Liman. A contribuit la
scufundarea şi avarierea a trei vase şi
un şlep inamice
Pentru participarea la luptele cu ruşii
pe Nistru şi Liman şi la capturarea
corăbiei „Niculae".

„Steaua României"
în grad de Cavaler cu
spade şi panglică de
Virtutea Militară
„Steaua României"
în grad de Cavaler cu
spade şi panglică de
Virtutea Militarii

„Steaua României"
în grad de Cavaler cu
spade şi panglică de
Virtutea Militară

Albă

7.

Teodorescu
Matei,
Căpitan

8.

Comandant
port Bugaz
Lungu
Gheorghe,
Căpitan

9.

10.

11.

Căpitan de vas
Jianu Păun,
Plutonier (r)
În echipajul
vedetei nr. 7
Macarie Sava,
Plutonier (r)
În echipajul
vedetei nr. 3
Şerban Vasile,
Sergent
În echipajul
vedetei nr. l

Medalia
credinţă"

cu spade

clasa I-a
Medalia
Militară"

Medalia
Militară"

„Virtutea
clasa a ll-a

„Virtutea
clasa a II-a

Pentru participarea la luptele din
insula Carolina .
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12.

13.

14.

a II-a

Crivilaru Ion
Sergent
Şef de şalupă
(şalupa S3Elba)
Brâncoveanu
Alexandru,
Sergent
Mecanic pe
remorcherul
„Borcea"
Boiangiu Sotir,
Sergent
Pilot pe
remorcherul
„Borcea"

şi

Au mai rost
a III-a:

Medalia „Bărbăţie şi
credinţă" cu spade
clasa II-a
Medalia „Bărbăţie şi
credinţă" cu spade
clasa li-a

Medalia „Bărbăţie şi
cu spade
clasa II-a

credinţă"

decoraţi cu

6 caporali, soldaţi
(marinari, motorişti)
4 sergenţi
2 sergenţi, I submaistru
5 sergenţi, I caporal, I
submaistrru
I plutonier (r), I submaistru,
2 sergenţi, I soldat
I plutonier, I submaistru, 4
sergenţi, I caporal, 1 soldat
1 plutonier, l submaistru, 4
sergenţi, I caporal, 1 soldat
I maistru, 2 sergenţi, l
caporal, I soldat
I maistru, I submaistru
I
4
I
5
6
3
5

caporal, 6 soldaţi
caporalî, 5 soldaţi
caporal, 7 soldaţi
caporali, 9 soldaţi
caporali, 6 soldaţi
caporali, 5 soldaţi
caporali, 6 soldaţi

Medalia

Pentru bravura şi destoinicia dovedită
în transbordarea materialului de
artilerie al diviziilor aliate pe Liman
(aprilie 1919)
Pentru bravura şi destoinicia dovedită
în transbordarea materialului de
artilerie al diviziilor aliate pe Liman
(aprilie 1919)

Pentru bravura şi destoinicia dovedită
în transbordarea materialului de
artilerie al diviziilor aliate pe Liman
(aprilie 1919)

"Birbiţie şi Credinţi" cu

spade clasele

din echipajul remorcherului „Borcea"
din echipajul Vedetei nr. l, ,,Maior Ene Constantin"
din echipajul Vedetei nr. 5, „Maior Gheorghe Şonţu"
din echipajul Vedetei nr. 2, „Căpitan N. L. Bogdan"
din echipajul Vedetei nr. 3, „Cllpitan M. Romano"
din echipajul Vedetei nr. 6, „Căpitan N. Gr. Ioan"
din echipajul Vedetei nr. 4, „Maior Dimitrie Giurescu"
din echipajul Vedetei nr. 6, „Căpitan N. Gr. Ioan"
din echipajul Vedetei
· CD.linescu"
din echipajul Vedetei nr.
din echipajul Vedetei nr.
din echipajul Vedetei nr.
din echipajul Vedetei nr.
din echipajul Vedetei nr.
din echipajul Vedetei nr.
din echipajul Vedetei
Călinescu"
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nr. 7, „Locotenent Dimitrie
1, „Maior Ene Constantin"
5, „Maior Gheorghe Şanţu"
2, „Căpitan N. L. Bogdan''
3, „Căpitan M. Romano"
4, „Maior Dimitrie Giurescu"
6, „Clpitan N. Gr. Ioan"
nr. 7, „Locotenent Dimitrie
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Dintre
urmAtorii:
I.

2.

ofiţerii

Escadrilei de Vedete Nistru! au fost

Dragalina Virgil
Locotenent-comandor

Malcoci Petrescu
Căpitan

„Coroana
României" în grad
de Ofiter cu spade
şi
panglică
de
Virtutea Militară
„Steaua
României" în grad
de Cavaler cu
spade şi panglică
de
Virtutea

decoraţi
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anterior

Pentru bravura şi destoinicia cu
care a comandat Vedeta nr. 3 în
acţiunile contra bolşevicilor ruşi în
ianuarie-februarie 1918.
Pentru bravura şi destoinicia cu
care s-a distins în luptele cu flota
rusă bolşevică de la Vâlcov.

Militară

THE ROMANIAN NA VY IN THE DEFENDING SYSTEM
OF THE EASTERN BORDER
Abstract
At the beginning of the year 1918 the Eastem frontier of Romania represented
a big problem for the government and for the Superior military commands of the
country, which were watching the politica! and military events that took place in the
East. Their attention and were the worry especially regarded the vehemence of Russia
and Ukraine in rejecting the union of Basarabia and Romania at 27th of March I 9lh of
April 1918, the military intervention of England, Japan, U. S. A., Entente against the
Soviet Russia, the uprising of the Russian white constables, the occupation the Ukraine
and by the German and Austrian anny, the defecting of the Entente's campaigns.
Among the military forces sent by the Romanian M. C. G. in Bucovina and Basarabia it
was the Flotilla of Vedette Boats Nistru formed by fluvial fight ships, ship's boat.,
steams and various crafts. The activity ofthe Romanian Flotilla took place and NistruLiman and on the sea, having as objective to impede the Bolshevik army to pass the
Nistru to Basarabia.
There were been organized patrolling, reconnoiters etc. The Flotilla of Vedette
Boats gave information about the Bolshevik ships and their intentions. Because of the
presence of the Flotilla of Vedette Boats Nistru, the Russian army had never tried to
puss the lake and to land on the Romanian shore. The commanders of the ships and the
ship's company were decorated for their bravery and competence.
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MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

PARTICULARITĂŢI ALE REFORMEI AGRARE DIN 1921

ÎN TELEORMAN
STELUŢA CHEF ANI-PĂTRAŞCU'

Reforma agrară din anul 1921 a schimbat total structura economică şi socială a
României. Baza economică nu mai revenea latifundiilor deţinute de un număr infim de
proprietari, aceasta lărgindu-se, accentul cădea pe mica proprietate. Proprietatea
mijlocie a cunoscut şi ea o conturare mult mai clară.
Această schimbare a fost amplu comentată în epocă şi ea s-a datorat perioadei
îndelungate în care s-a realizat. După unii cercetători reforma agrară nu se încheiase
nici la 1 septembrie 1942, adică la o distanţă de 21 de ani de la debutul ei. Pentru
judeţul Teleorman situaţia nu era definitivată nici la 22 ianuarie 1943.
Tergiversările aplicării reformei agrare în judeţul Teleorman, s-au datorat unor
proceduri greşite, de multe ori intenţionat, în procesul exproprierii cât şi în cel al
împroprietăririi. Cazuri nenumărate de moşii neexpropriate datorită unor acţiuni
judecătoreşti întreprinse de moşieri, cote minime expropriate pe de o parte iar pe de altă
parte nemulţumirile unor săteni omişi din listele de împroprietărire sau cu terenuri
reduse ca întindere sub categoria la care au fost înscrişi, acestea sunt numai o mică
parte din motive.
Reforma agrară din 1921 a fost una din cele mai ample transformări a
proprietăţii din istoria României. Astfel, peste 6 milioane de hectare au fost scoase din
patrimoniul privat şi a persoanelor juridice şi apoi trecute în cea mai mare parte ca
loturi individuale, în proprietatea ţăranilor lipsiţi de pământ sau cu o suprafaţă prea
mică. O parte din terenul expropriat a fost destinat constituirii de păduri şi păşuni
comunale. Anterior ei, marea proprietate din România ocupa 47,7% din suprafaţa
terenul arabilă, iar dupil reformă acesta mai ocupa doar 10,4%. Mica proprietate
ţărănească ocupa înainte de reformă 52,3%, după 1921 ea crescând la 89,6% 1• În baza
propunerilor liberale, marea proprietate de peste I 00 ha urma să fie redusă de Ia
3.810.351 ha la l 484.014 ha. Pentru expropriere a votat şi o parte a moşierilor
conservatori. Constituţia modificată statua reformele agrară şi electorală. Articolul 19
introduce, alături de cauzele de utilitate publică, exproprierea pentru cauză de utilitate
naţională. Tot acest articol, menit a susţine moralul celor din armată, stabilea că o lege
specială va detalia exproprierea şi aceasta va fi elaborată după şase luni de la sffirşirea
' Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria.
1
Enciclopedia Romdnle/, voi. III, Bucureşti, 1939, p. 300.
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războiului.

Exproprierea, cel mal greu demen al reformei.
Decretul lege din 14 decembrie 1918 legifera principiile generale ale
exproprierii din România. La 15 decembrie 1918 un nou decret-lege fixa proprietatea şi
suprafeţele ce urmau a se expropria, urmând o scară progresivii. Pentru a acoperi
suprafaţa de 2 milioane hectare, moşiile se limitau în funcţie de regiune. Astfel, la
munte maxim l 00 ha, deal şi şes, cu populaţie deasă, 150 ha şi 250 ha pentru celelalte
regiuni 2 • În prima fază, unnau a fi supuse exproprierii: „toate terenurile cultivabile ale
domeniului Coroanei, Casei rurale şi ale tuturor persoanelor morale, publice şi private,
institutele, proprietăţile rurale ale supuşilor strilini şi absenteiştilor". Erau exceptaţi
particularii tocmai pe motiv de redresare a stării economice a ţării, grav încercate de
ocupaţia gennană. Situaţia în ţară, la 12 martie 1920, se prezenta astfel: 63 de moşieri
3
străini deţineau 91.576 ha şi 25 de absenteişti aveau 40.864 ha .
În tabelul privind reforma agrară, situaţia exproprierilor pe baza legii în judeţul
Teleonnan se prezint! astfel: 4 proprietăţi de mână moartă, cu un total de 354 ha; I
absenteist, având o proprietate de 290 ha; l străin, având o proprietate de 290 ha; 7
proprietilţi aparţinând statului, cu 1.014 ha; 124 de proprietăţi ale particularilor, cu 13
714 ha4 . Situaţia definitivă a lucrărilor de expropriere din judeţ prevedea, la rubrica
absenteiştilor, un singur proprietar, nenominalizat în documente. La prima expropriere,
acestuia i s-a luat un total de 1.646 ha din care: după decretul-lege 1.153 hectare, iar
după legea agrară 493 hectare. În cazul străinilor se gilsea trecut un singur proprietar,
nenominalizat, cu un total de 10.571 ha, prima expropriere fiindu-i luate 10.101 ha iar
la a doua 470 ha. În datele statistice judeţene situaţia privind absenteiştii şi străinii nu
corespunde cu realitatea.
in dosarele arhivei primăriei Siliştea-Gumeşti, se află cazul unui expropriat
pentru dubla calitate de absenteist şi străin în persoana lui Alexandru Mano,
reprezentat de moştenitorii: Maria, Petru şi Alexandru T. Al. Mano. Comisia de
expropriere din Siliştea Gumeşti declară moştenitorii străini şi absenteişti: ,,Dupa ce
am cules piese informative în ce priveşte naţionalitatea proprietarului: Maria, Petru şi
Alexandru T.-Al. Mano, reprezentaţi prin procuratorul mamei , tutore legală. ConstatAm
că moştenitorii moşiei sus zişi, supuşi greci, posedă coproprietate în comuna Siliştea
Gumeşti, cu sediul administrativ în comună, un total de 4.584 ba şi 6.989 m 2, din care
4.109 ha şi 6.588 m2 teren arabil, 451 ha păduri şi 10 ha conac, grădini şi zarzavaturi,
13 ba şosele C. F. R. [ ... ].Având în vedere că moştenitorii Maria, Petru şi Alexandru
T. Alexandru Mano, proprietarii moşiei Siliştea Gumeşti, în virtutea testamentului făcut
de defunctul Alexandru Mano în anul 1904, 29 aprilie, sunt supuşi greci, după toate
infonnaţiile mele ce am cules din localitate şi din comunele vecine, domniile lor fiind
fii răposatului Tasi Alexandru Mano, fost căpitan în armata greacă şi care a avut şi titlul
de general, av4nd în vedere art. 5, al. b din decretul-lege nr. 3697/18 hotărim: alegem
spre a ti dată spre folosinţă sătenilor întreaga proprietate arabilă" 5 • Exproprierea
2

lbidem, p. 582

Mircea Georgescu, Reforme agrare. Principii şi metode în legiuirile romdneşli şi strliine, Bucureşti, 1943,
p. 61-6S
D. J. T. A. N., fond Consi/ieratul Agricol, ds. 6811924-1926, f. 3.
'Arhiva Primăriei Siliştca-Gumeşti, ds. Sl/1919, f. 2.
3

4
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proprietăţii a fost totali, fiind incluse şi: .„[ ... ] pădurile, locurile din sate, grădini,
conace trecute în prezentul proces-verbal rămân la dispozitia Casei Centrale a
Cooperaţiei şi Împroprietăririi".
Această hotărâre a comisiei de expropriere este contestată de Eeaterina Th.
Mano, tutoarea legalii a copiilor, motivând cA au domiciliul în Bucureşti şi au cetăţenie
română. Aduce ca argwnent faptul că posedând „moşia de 15 ani[ ... ], numai românii
pot dobândi imobile rurale în România şi deci fiind proprietari ai moşiei Siliştea
Gumeşti, ei nu pot fi deposedaţi de această moşie". Ecaterina Th. Mano, fiind de acord
cu exproprierea, „nwnai unei portiuni de teren arabil al moşiei după cota din noua
expropriere, anexată la decretul lege, iar, în cazul când nwniţii moşieri n-ar fi
consideraţi ca cetăţeni români, să se decidă de comisie dacă pădurile, grădinile şi
conacul rămân tot la dispoziţia Casei Centrale a Cooperaţiei şi. Împroprietăririi cum a
6
decis comisia locală, deoarece în decretul-lege nu se prevede aceasta" •
Tribunalul judeţean Teleorman hotărăşte, „respinge ca nefondat apelul făcut de
doamna Ecaterina Th. Mano'', aceştia rămânând definitiv expropriaţi.
Marea proprietate urma a fi deposedată de 2 milioane hectare care trebuia să
acopere cota necesară exproprierii. Suprafaţa expropriată se lua după o scară
progresivă, căreia i se lua ca bază de calcul mµtimwn de teren intangibil cultivabil de
I 00 hectare. Pădurile erau scutite de expropriere iar subsolul trecea în proprietatea
statului.
Pentru completarea cifrei de 2 milioane, legea prevedea exproprierea
proprietarilor cu mai multe moşii, fixând un maxim intangibil de 500 ha neexpropriabil.
Pentru satisfacerea sătenilor din regiunile cu populaţie deasă, legea admitea colonizarea
proprietarilor, adică schimbul proprietăţilor mari rămase în acest regiuni cu altele în
regiunea de câmpie.
În judeţul Teleorman au fost expropriate 17 moşii cuprinse între 20 şi 50 ha,
19 moşii între 51 şi 100 ha, 73 moşii între 1Ol ha şi 5QO ha, 34 moşii între 50 l şi I.OOO
ha, 34 moşii între l.001 şi 2.000 ha şi 20 de moşii care aveau peste 2.000 ha7( pentru
exemplificare vezi tabelul de mai jos). Moşiile cuprinse între 20 şi 50 ha se întindeau pe
o suprafaţă de 494 ha, moşiile între 51 şi 100 ha pe 1.292 ha, moşiile între l OI şi 500
ha pe 17 .899 ha, moşiile între 501 şi I .OOO ha pe 24.581 ha, moşiile între. 1.001 şi 2.000
ha pe 46.222 ha, iar cele de peste 2.000 ha acopereau şi ele 67.501 ha. Din cele mai
mari moşii amintim: moşia Liţa, apartinând familiei Dumba, cu 5.143 ha, pomenită de
Zaharia Stancu în scrierile sale; moşia Mavrodin, a familiei Anghel N. Capră, cu 4.504
ha; moşia Viişoara a lui Cristea Capră, cu 4.060 ba, moşia Belitori, a familiei Şuţu, cu 4
168 ha; moşia Siliştea-Gumeşti, a familiei Mano, cu 4.048 ha, moşia Cervenia, a
Aşezămintelor Brâncoveneşti cu 4.658 ha.
Actul exproprierii ave4 lacune, astfel proprietarul păstra mai multe moşii în
locuri diferite, nu se expropria integral moliile arendate sistematic, erau respectate
unele vânzări de moşii, preţul era prea ridicat . Exproprierea se făcea atât pe proprietăţi
cât şi pe proprietari. Un moşier cu mai multe proprietăţi păstra din fiecare o suprafaţă

6

Ibidem, f. 4.
D. J. T. A. N., fond Conai/ieratul Agricol, ds. 144/1923, f. 142-203.
"A. Frunzllnescu, Evoluţia chestiunii agrare in România, Bucureşti, 1939, p. 102.
7
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ce varia între 100 şi 500 hectare, plus terenurile neexpropriate. Mai mult, moşierii
aveau dreptul să-şi rezerve suprafaţa scutită de expropriere din mai multe moşii într-una
singură, când aceasta cădea în regiunea de colonizare. Aşa este cazul familiei Capră.
Aceasta din totalul de 12.690 ha deţinea: la Mavrodin 4.504 ha, la Viişoara 4.060 ha, la
Adămeşti 2.300 ha, la Ţigăneşti 2.925 ha. Legea a generat şi cazuri speciale, cum este
cazul comunei Mavrodin, proprietatea expropriată fiind mai mare decât necesarul
comunei a mai rămas teren şi pentru comunele vecine. Proprietarul a putut să-şi rezerve
numai de aici 800 ha teren cultivabi19•
În cazul moştenitorilor generalului George Manu, proprietatea întinzându-se
pe suprafaţa a trei comune, aceştia îşi rezervă dreptul de a rămâne cu întreaga suprafaţă
pe teritoriul comunei Papa, după cum reiese din cererea înaintată comisiei de
expropriere: „Proprietarii înţeleg că suprafaţa de 539 ha cu care locuitorii comunelor
Scrioaşte, Papa, Măldăieni, stăpânesc mai puţin decât suprafaţa ce se cuvine a fi
expropriată pe baza nr. 3697/1918 şi 4889/1919 să se ia în părţi egale din trupul
comunelor Scrioaştea şi Măldăieni câte 269 ha. din fiecare trup de moşie" 10 • În urma
procesului verbal din 23 martie 1923, moşia generalului din comuna Papa, nu a fost
supusă exproprierii.
Proprietatea considerată în indiviziune era socotită la expropriere ca fiind
împărţită, ceea ce însemna că fiecărui proprietar copărtaş i se reducea partea de
moştenite după scara progresivă, ca şi cum ar fi fost un singur proprietar. În baza
acestei prevederi, mulţi moşieri au conservat o suprafaţă mult mai mare din proprietate
printr-un subterfugiu: donând sau Vânz.ând întihderi de moşii soţiilor, fiicelor, fiilor.
Un caz privind cele spuse mai sus se regăseşte în familia cunoscutului om
politic conservator, generalul George Manu. Acesta poseda, înainte de expropriere, 3
11
506 ha teren arabil în comunele Scrioaştea, Papa, Măldăieni • În 1919 proprietatea era
stăpânită de cinci membri: I. G. Manu, C. Gh. Manu, colonel Gh. Gh. Manu, Ana G.
Florescu şi Zoe Gh. Manu. Astfel, moştenitorii Manu mai aveau, după prima
expropriere, 748 ha la Scrioaştea iar în urma celei de-a doua expropriere din 1921, 269
ha 12 .
Numeroasele excepţii, înserate în textele legilor, au permis însă unui număr
ridicat de moşieri să obţină, prin hotărâri definitive ale instanţelor de expropriere,
dreptul de a păstra astfel întinderi cât mai mari de teren. ÎncercArile lor au întâmpinat
rezistenţa ţăranilor, interesaţi în mod direct la o împropriere cât mai largă.. Există şi
situaţii când instanţele de judecată le-a dat dreptate ţăranilor. Ion G. Manu şi Zoe G.
Manu, moştenitorii generalului Manu, contestă decizia „nr. 81 din 24 mai 1923, dată de
Comisia Judeţeană de Expropriere Teleorman cu privire la exproprierea moşiei
Scrioaştea-Măldăieni jud. Teleonnan" şi solicită revizuirea ei. Comitetul agrar, singurul
în măsură de a decide, vine rezoluţia prin care: ,,respinge ca neîntemeiată cererea de
13
revizuire a proprietarilor şi menţine hotarele din 24 mai 1923" •
Un număr ridicat de moşieri au Bcut apel la dispoziţiile legilor care le
9

D. J. T. A. N., fond Reforme agrare, ds. 235/1920, f. 170-201.
Idem, fond Consiliera/ul Agricol, ds. 21/1919-1948, f. 122.
11
Ibidem, f. 133.
12
Ibidem, f. 111.
11
Ibidem, f. 113.
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permiteau să-şi păstreze cote maxime de teren cultivabil, folosind ca motive:
exploatarea moşiilor în regie proprie; posedarea de crescătorii de vite; deţinerea de
instalaţii industriale pentru prelucrarea producţiei agricole; realizarea de mari investiţii.
Astfel de argumente aduc moşierii Nicolae Racotă şi Eufrosina Dancov: „ Moşia d-lui
N. Racottă din anul 1899, adid de 21 de ani se cultivă în regie proprie. Moşia d-nei
Eufrosina Dancov din anul 1913 se cultivă în regie proprie" 14 •
Instanţele de judecată, mai ales Comitetul agrar au fost receptive la asemenea
cereri, preferând conservarea unor asemenea exploatări decât împroprietărirea ţăranilor,
în speranţa că se va determina pe această cale o redresare a producţiei agricole. Aceste
prevederi, împreună cu lipsa unor detalii din lege, au constituit o supapă eficientă
pentru scutirea de expropriere a unor cote maxime ale proprietăţilor moşiereşti,
indiferent de gradul de înzestrare tehnică a exploatărilor 13 •
În regiunea Agricolă Alexandria, se întâlnesc trei situaţii diferite în funcţie de
ani: 1920, 1929 şi 1931> când s-a considerat încheiată reforma în judeţul Teleorman.
În 1920 au fost expropriaţi 46 de proprietari, cu o suprafaţă de 48.641 ha, în 1929
numărul acestora a ajuns la 82, cu o suprafaţă de 52.442 ha, pentru ca în 1931 să mai .
rămână de expropriat 63 de proprietari. Din totalul general de 172.611 ha expropriate
la 31 decembrie 1931, mai rămăsese de expropriat o suprafaţă de 38 054 ha. în acelaşi
an, din totalul de 35 localităţi, în 21 nu se efectuase încă exproprierea de terenuri
arabile.
Marii proprietari cetăţeni români au conservat însă cea mai mare parte din
terenurile ocupate de păduri, vii, plantaţii şi terenuri inundabile din lunca Dunării. O
prevedere a legii agrare din 1921, care a permis moşierilor să-şi conserve proprietăţi
mari, a fost scutirea de expropriere a terenurilor declarate inundate pe care urma a fi
aplicate lucrAri de ameliorare de către proprietar în maxim zece ani.
În judeţul Teleorman, terenurile declarate inundabile reprezentau 27.000 ha,
acestea fiind plasate pe o rază de 50 km de-a lungul Dunării. Au existat cazuri când
aceste terenuri nu se aflau în vecinătatea Dunării .. Moşierul C. Adjerol-Nanov, unul din
cei mai mari proprietari de teren din judeţul Teleorman, a declarat moşia Nanov ca fiind
inundabilă, deşi se afla la doar 2 km de oraşul Alexandria, scăpând astfel de
expropriere. Acestuia i s-a prelungit de mai multe ori termenul iniţial stabilit de
Comitetul agrar 16 • Anomaliile nu se opresc însă aici. Aplicarea reformei agrare, în
judeţ, generează diverse contradicţii. Dacă sunt expropriate terenuri cu adevărat
inundabile, sunt scutite terenuri declarate doar pe hârtie inundabile aparţinând Direcţiei
Generale a Pescăriilor, cum reiese din raportul urma.tor: „Constatându-se că unele
Comisii de Ocol expropriază terenuri inundabile ale statului din regiunea de inundare a
Dunării, vă rugam ca în conformitate cu· dispoziţiile d-lui Ministru să interveniţi
deindată pe lângă Comisia de ocol din judeţ să nu se mai ocupe cu exproprierea unor
astfel de terenuri. Pentru regiunea unde Comisiile au terminat lucrările, am cerut
Direcţiei generale a Pescăriilor să atace cu apel toate hotărârile prin care s-au expropriat

14
1

Idem, fond Reforme agrare, ds. 228/1919, f. 2S.

~ Dumitru Şandru, Reformele agrare din 1921 în Romdnia, Bucureşti, 197S,

16
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asemenea teren" 17 .
Reforma agrară în judeţul Teleorman a fost deosebit de amplă, deoarece ea a
expropriat nu mai puţin de 223 de moşii, cu o suprafaţ! totală de 172.611 ha, din care
18
161.593 ha teren arabil şi 9 379 ha izlaz •
Situaţia exproprierilor din judeţ, conform Decretului lege 3697/1918 şi legii
agrare, se prezenta astfel la data de 15 august 1924: domeniul Coroanei, nimic;
proprietăţi de mână moartă, 20 comune, din care 24 de proprietăţi cu un total de 26.545
ha teren arabil; absenteişti, 1 comuna, din care 1 proprietate cu un total de 1.153 de ha
teren arabil; stat, 8 comune, cu un teren arabil de 6.306 ha; particulari, în 120 de
comune, din care 168 de proprietăţi, cu un teren arabil de 1 I 4.213 ha; străini, I
comună, din care 1 moşie cu un teren arabil de 10.101 ha şi IO ha acarete. Au fost
expropriate în total 158.312 ha, adAugându-se expropriere r!m.asl definitiva. pe 9.04 t
ha. La aceasta se adăuga exproprierea în curs de definitivat de la Comisia de ocol cu
apel sau de la Comisia Judeţeană rlmânând în recurs 5.240 ha, ceea ce făcea ca totalul
19
general să fie de 172.611 ha •
Suprafaţa terenului de cultură aparţinând proprietarilor dupii expropriere avea
următoarea dispunere: între 5-10 ha erau 16.402 de proprietăţi, cu 94.846 ha; intre 1050 ha erau 600 de proprietăţi, cu 15.000 ha; între 50-100 ha erau 123 de proprietiiţi, cu
5 626 ha; peste 500 ha era I proprietate, cu 1 400 ha; între 100-500 ha erau 23
proprietăţi, cu 41.l 89 ha20 . Preponderenţa o dădea însă sectorul proprietiiţilor mijlocii.
Judeţ tipic agrar, având o populaţie care în procent de circa 80% era ocupată
cu agricultura şi creşterea vitelor. În 1938, suprafaţa arabilă era de 351.909 ha, din care
marea proprietate atingea 37.332 ha (10,61%) şi mica proprietate 314.577 ha (89,
39%). ln zonă, exproprierea a avut un caracter amplu, moşii de mii de hectare fiind
reduse la câteva sute, în schimb apărând numeroase proprietiiţi mici şi mijlocii care în
timp vor deveni baza economică a ţării. Un început incipient de ferme model.

lmproprietlrlrea, a doua etapl a reformei.

a

Legea privind împroprietiirirea fost elaborat! mult mai târziu decât cea
privind exproprierea. Decretul lege amâna împroprietărirea efectivă a sătenilor avânduse în vedere situaţia materială grea de la stlrşitul războiului.
Articolul 37 al decretului-lege din 1918 preciza că, treptat, după executarea
exproprierii, Casa Centrali a cooperaţiei şi împroprietăririi va lua mlisuri ca să înceapă
parcelarea terenurilor expropriate şi vânzarea lor către ţlrani, potrivit dispoziţiilor din
legea speciaUl de împroprietărire. Articolul 38 stabilea, în linii generale, dreptul !}i
ordinea de preferinţă.
Avându-se în vedere criteriul economic şi situaţia grea de dupl riizboi, în iarna
anului 1918 şi în primăvara anului 1919 a început arendarea pământurilor expropriate
către obşti,· ceea ce ar fi permis, în concepţia oamenilor politici contemporani, o
educare tehnică a ţaranilor ·şi · obţinerea de profituri identic cu cele ale marilor
17

Idem, fond Reforme agrare, ds. 269/1922, f. 28S.
ia Idem, fond Con.silieratul Agricol, ds. 68/ 1924-1926, f. 2-13.
1
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20
Ibidem, f. S.
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--111oatAri 21 • PlmAntul prevllzut pentru împroprietlrire a fost arendat ţăranilor constituiţi
111 nhşti de împroprietArire care erau asemlnAtoare cu cele antebelice , cu deosebirea că
1•11111 compuse din toţi cei cu drepturi la împroprietărire, ţăranii având răspundere
rnlldarA pentru terenuri. Durata acestor arendilri era nelimitată, intenţia oamenilor
1111ll1ici era de a prelungi sistemul exploatării vreme îndelungata.
La 30 iunie 1920, situaţia obştilor de împroprietărire din regiunea agricolă
I\ lexandria se prezenta astfel: obştea Pielea, cu o suprafaţă însAmAnţată cu grâu de 2
!•IO ha; obştea Vităneşti, 172 ha cu grâu; obştea Ştorobăneasa cu 700 ha; obştea
Ilrlnceni, cu I .OOO ha22 •
O situaţie mai detaliata o regăsim la obştea „Dreptatea" din Alexandria, care
1lr1inea o suprafaţă de 313 plmânt arabil, lucrat astfel: I 06, 25 ha însămânţate cu grâu;
l,7S ha cu ovăz; 10,12 ha cu mohor; 140 ha cu porumb; 28,45 ha grădini de legume şi
popeni; 19 ha plşuni 23 •
Pentru a cunoaşte modul de organizare al unei astfel de obşti am luat ca
111<cmplu „Obştea de împrumut" de la Ştoroblneasa, la data de 23 martie 1920. Aceasta
ora condusă de Ştefan I. Buzicl, preşedinte, ajutat de mandatari: 3 cenzori, 3 supleanţi,
1111 casier şi un contabil. Cu excepţia contabilului, care era funcţionar, toţi ceilalţi erau
plugari de meserie. Obştea se legaliza printr-o ştampilA cu legenda „Obştea
';itorobăneasa, judeţul Teleorman" 24 • Cei de mai sus se alegeau dupA unnătoarea
procedurii: „la terminarea anului financiar 192111922 se încheie socotelile obştei şi
procedura la alegerea preşedintelui şi mandatarilor conform legii" 25 •
Comuna Ştoroblneasa era formatl din 438 familii, iar terenul era astfel
lmpărţit: marea proprietate, dupl expropriere, avea 777 ha; mica proprietate, sub I 00
he, avea 641,50 ha; iar terenul expropriat ce se afla în folosinţa Obştii de împrumut,
I.SSI ha; suprafaţa islazului, prin legea diJI 1907, era de 200 ha; pădurea de stejar
ocupa I 07 ha.
Inventarul agricol al comunei se compunea din: 4 treeratori, 4 secerători
legături, 80 secerători simple, doul cositori mecanice, două greble mecanice, 3
vânturători, 7 trioare, 12 semănători în rând, 234 pluguri, 227 grape de fier, 200 care
pentru boi, 30 care pentru cai, 3 trăsuri, 195 rariţe pentru porumb, 288 boi, 5 tauri, 82
vaci, 207 cai, 173 iepe, 2 armăsari, 3 bivoli, 1167 oi, 71 berbeci, 136 capre, 7 măgari 26 .
Raportat la populaţia comunei, inventarul agricol era un caz fericit deoarece reprezenta
jumătate din cel necesar.
Pentru a trece la efectuarea reformei agrare era nevoie de o situaţie generala a
judeţului din punct de vedere a repartiţiei terenului şi a populaţiei, din care sl reiasă
necesarul suprafeţelor pentru împroprietlrire. Suprafaţa totala a judeţului Teleorman
era de 457.700 ha din care: cultivabil şi izlaz, 334.194 ha; păduri, erau 26.000 ha; vii,
pomi 2.550 ha; sate, oraşe un total de 35.000 ha; inundabil, 27.000 ha; şosele, 2.150

21

Enciclopedia Romdniei, p. 300.
D. J. A. T. N., fond Reforme agricole, ds. 235/ 1920, f. 138-146.
23
Ibidem, f. 28.
24
/bidem, fond Reforme agricole, ds. 228/1919, f 45.
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ha; coaste, râuri, conace etc., 30.805 ha27 • Din totalul de 457.700 ha aparţinând
judeţului, suprafaţa prev!zută pentru efectuarea reformei agrare era de 334.194 ha
trecuţi la teren cultivabil şi izlaz.
La 29 septembrie 1920, ministrul D. Busuioceanu cere situaţia judeţului
Teleorman pe comune: „Vă rugăm de urgenţă şi în cel mult şapte zile să ne trimiteţi
următoarele date: 1. un tablou cu clasificarea comunelor din judeţ pe regiuni: munte,
deal, podgorie, câmpie; 2. un tablou cu clasificarea dupll. densitatea populaţiei împArţită
în trei categorii: a) Comune cu populaţie deasa, b) Comune cu populaţie mai rară, c)
comune cu populaţie rară, de colonizare. Pentru o uşoară clasare a comunelor în aceste
trei categorii vă veţi conduce după urmll.toarele nonne: veţi socoti comune cu populaţie
deasll. acelea unde cei îndreptăţiţi la împroprietărire nu pot fi satisf!cuţi, comune cu
populaţie mai rara unde toţi mobiliuţii cu drept de împroprietărire pot fi satisfăcuţi,
comune cu populaţie rară, de colonizare, unde suprafaţa terenului expropriat întrece
28
nevoia de împroprietărire locală rămânând prisos pentru colonizare" •
Legiuitorii reformei au stabilit incadrarea ţăranilor în trei tipuri de loturi de
împroprietărire : de înzestrare, de completare şi speciale . Primele puteau fi acordate
ţăranilor cu drepturi de împroprietll.rire care nu dispuneau de nici o suprafaţă de pământ.
Loturile de completare erau formate din diferenţa ce trebuia acordată celor cu drept de
împroprietilrire până la satisfacerea cu suprafaţa stabilită pe cap de familie în localitatea
dată. Loturile speciale priveau împroprietărirea prin colonizare sau loturile unor
categorii distincte, precum agronomii, meseriaşii etc. în anumite condiţii, erau preferaţi
la împroprietărire absolvenţii şcolilor de agricultură, preoţii sau învăţătorii, dacă
locuiau la ţară, ca şi familiile ce posedau inventar agricol şi braţe de muncă, ceea ce
atestă o tendinţă a legiuitorului de a sprijini dezvoltarea gospodilriilor înzestrate.
Prima ml!lsură la debutarea împroprietăririi a constituit-o întocmirea tabelelor
de îndreptăţiţi şi fixarea sătenilor în categoriile indicate de legi. În Alexandria,
comitetul local a afişat tabelul de împroprietăriţi încă de la 12 iulie 192029 •
Categoriile de îndreptăţiţi la împroprietărire şi ordinea lor s-au stabilit de
legiuitorii reformei agrare prin decrete-legi. În vechea Românie ordinea de preferinţă la
împroprietilrire a fost stabilită in principiu în decembrie 1918. O ordine riguroasă a
categoriilor de îndreptăţiţi s-a fixat abia in primăvara anului 1920. Aveau prioritate
ţăranii care luaseră parte la război sau suferiseră din cauza lui.
Legea agrară din vechea Românie păstra, cu unele mici modificări, dispoziţiile
decretelor-legi anterioare, stabilind unnătoarea ordine: mobilizaţii din anii 1916-1919;
mobilizaţii din campania 1913; văduvele de rAzboi, pentru copii; agricultorii lipsiţi de
pământ; agricultorii cu proprietăţi mai mici de 5 ha; orfanii de război (art. 78). De la
dreptul de împroprietărire erau excluşi în toate provinciile cei care produsesera acte de
duşmilnie faţă de statul şi naţiunea română, dezertorii şi nesupuşii la încorporare.
în realitate, de cele mai multe ori nu s-au respectat aceste principii. Pentru
clarificarea situaţiei militare se eliberau certificate pe care posesorii le prezentau pentru
împroprietilrire. Un astfel de caz este cel al caporalului Catâru Dumitru de la Postul de
27

2
"
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Ibidem, f. 13 I.
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Jandarmi Nanov al Secfiei Alexandria, Compania Jandarmeriei Teleonnan. La cererea
acestuia, pentru a putea fi împroprietari.t, i se eliberează un certificat cu unnătorul
conţinut: „Noi, Tiron Alexandru, grefierul Consiliului de război al corpului 2 annată.
Certificăm prin prezentul că caporalul Catâru Dumitru a fost trimis în judecata acestui
consiliu pentru faptul de dezertor la inamic. Afacerea lui judecându-se în şedinţa de la
26 decembrie 1921. Consiliul prin sentinţa nr. 201 din această zi l-a achitat pentru
faptul de mai sus. Sentinţa însa nu este definitivă rămasă întru-cât este atacată cu recurs
de către domnul comisar Regal care a luat parte la şedinţă. Drept care am eliberat
prezentul certificat. 2 ianuarie 1922"30 • Cazurile de împroprietărire a dezertorilor au
fost numeroase. Pentru sesizările primite agronomul de la Consilieratul agrar al
regiunii Alexandria îi cere primarului comunei Orbeasca de Sus la 23.03.1922, o
situaţie: ,,să ne arătaţi pe cale oficială care sunt acei dezertori şi în ce mod mandatarii şi
protejaţii lor au putut să aibă atâtea pogoane" 31 •
După criteriul de bază, privind participanţii -de război, au fost trecuţi la
împroprietărire sătenii care întruneau unnătoarele condiţiile: cei au muncit pe moşie
înainte de 15 august 1916, cei care au casă şi gospodărie independentă, ţăranii cu vite
de muncă , cei cu au inventar agricol, cei cu copii minori, numărul şi vârsta fiecăruia 32 .
Legile din 1921 fixau loturile pentru împroprietărire la 5 ha şi pe cele de
completare până la 5 ha. Acolo unde întinderea cultivabilă era insuficient! pentru
împroprietărirea tuturor îndreptăţiţilor se pennitea coborârea lotului tip sub plafoanele
de mai sus.
În general, loturill' de împroprietărire create în baza legilor agrare au fost
pretutindeni inferioare ca întindere celor distribuite în virtutea decretelor legii. Acestea
lăsau instanţelor putinţa sA fixeze loturi mai mici decât cele prevăzute încât practic ele
nu puteau să asigure independenţa economică a ţărănimii. Astfel se întâmplă cu
Constantin Slătan, domiciliat în Alexandria, B-dul Carol al II-iea, nr. 3, care declara:
„subsemnatul, fiind admis la prima Comisie de Împroprietărire care a lucrat în acest
oraş în 1920 cu suprafaţa de 5 ha teren cultivabil pe tabelul nr. l, la categoria I, la nr.
35, iar la Comitetul comunal a revizuit tabelul nr. 1, am fost redus la l ha. Terenul îl am
33
în folosinţă din 19i5 ". O situaţie similară o are Creaţă Anş!telina, din comuna
Ştorobăneasa, care a observat că „lotul ei în realitate este mai mic" 4 .
Sunt consemnate puţine cazuri în care ţăranii au primit loturi în funcţie de
categoria la care fusesel'A trecuţi în tabelul de împroprietirire. În comuna Siliştea
Gumeşti, datorită exproprierii a 4.584 ha, sunt trecuţi cu 5 ha 34 de locuitori, cu 4 ha 93
locuitori, cu 3 ha 11 locuitori, cu 2 ha 197 locuitori, cu l ha 251 locuitori 35 • Mai rar se
întâlnesc cazurile de coloniz.are. În comuna Mavrodin au fost împroprietăriţi toţi
locuitorii şi a mai rAmas teren pentru împroprietlrirea satelor vecine: „din suprafaţa de
2.215 ha rezervate comunei Mavrodin, după ce s-au satisflcut categoriile I-VI cu o
suprafaţă de 1977 ha şi după ce s-a stabilit şi rezervele necesare comunei în suprafaţă
10

/bidem, ds. 269/1922, f 29.
1bidem, f. 41.
32
Ibidem, ds. 297/1924-1925, f SO.
ll Ibidem, ds. 32S/l 932, f. SO.
34
Ibidem, ds. 269/1922, f. 146.
35
PrimAria comunei Siliştca-Oumeşti, ds. S2/1919.
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de 67 ha, mai rămâne un teren disponibil în suprafată de 170 ha ~în care se va avea în
vedere comunele învecinate în raza de IOkm care nu au teren suficient cel puţin pentru
împroprietărirea celor trei categorii. Am hotărât ca suprafaţa de 170 ha să meargă la
comuna Călineşti" 36 •
În cele două tabele, de mai jos, este exemplificat!!. situaţia comunei Mavrodin.
Primul tabel redă situaţia înainte de împroprietărire, în care sunt trecuţi pe categorii
îndreptăţiţii la împroprietărire. Al doilea tabel reprezintă situaţia definitivată după
tenninarea reformei agrare şi împroprietărirea locuitorilor comunei Mavrodin.
Tabel nr. I. Necesar de
192437 •
Cateeoria
Categoria I
Categoria II
Categoria III
Categoria IV
Categoria V
Categoria VI

TOTAL

pământ

pentru

împroprietărire:

NumAr de locuitori
231 loc.
l loc.
38 loc.
52 Ioc.
91 loc.
8 loc.
432 loc.

comuna Mavrodin în anul

Total suorafata detinutll
l 095,50 ha
4,75 ha
240,75 ha
260,00 ha
300,90 ha
37,00 ha
1398,90 ha

. tar'rre de fi1m'ftv ă : comuna M avro d'ID ]8
Tabe I nr. II Îm1oroor1e
Numllr de locuitori
Cate2oria
Total suprafatA
235 loc.
Categoria I
1 112,00 ha
l loc.
Categoria li
5,00 ha
Categoria III
37 loc.
166,50 ha
53 loc.
Categoria IV
264,50 ha
Categoria V
95 loc.
393,00 ha
Categoria VI
8 loc.
36,00 ha
TOTAL
419 loc.
1 977,00 ha
Numeroase cazuri sunt de genul -localităţilor Beuca şi Conţeşti din judeţul
Teleorman, în care nwnlrul celor îndreptăţiţi la împroprietărire şi omişi din tabelul de
împroprietărire se ridica la ordinul zecilor sau chiar al sutelor. Din moşia expropriată
Aretiei Niţescu, din comuna Drăcşani, şi lui Anghel Capră, din comuna Orbeasca, au
fost alocate 79 ha la L61 de locuitori3 9•
Operă de amploare cu urmări pozitive pentru masele ţărăneşti, reforma agrară
din 1921 nu poate fi înţeleasă dacă nu se ţine seama de o serie de acte şi măsuri care,
aplicate pe teren, au dus la înlăturarea multor îndreptăţiţi de la beneficiul
împroprietăririi. Astfel de situaţii sunt numeroase, printre acestea fiind de remarcat
cazul sătencei Mariţa Florea, văduvă, din comuna Cervenia, care declara: „La
36

0. J. T. A. N„ fond Reforme agricole, ds. 226/1919, f 51.
Jbidem, ds. 297/1924·1925, f. 52.
38
ibidem, ds. 297/1924-1925, f. 52.
39
ibidem, ds. 22/1919-1948, f. 92-99.
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revizuirea tabelului de împroprietărire din 1922 am fost admisă de către Dl. judecător
cu suprafaţa de 3,5 ha pământ în tabelul II, pe care l-am folosit până în 1926 când,
venind primar, Gh. Miţan, a cerut o noul revizuire a tabelului şi din ură personală ce
avea pe ginerele meu, care este agent la recepţie, m-a exclus cu totul. În a.nul 1927 am
făcut contestatie şi mi s-a aprobat 1,50 ha, pământ pe care îl am. În ziua de 8 februarie
1932 a venit la primărie Dl. agronom regional din Alexandria spre a face debitele la
vreo câţiva inşi ca şi mine care au :fllcut contestaţie. Pe mine m-a exclus•t4°. La trecerea
în tabelul privindu-i pe cei care urmau a fi împroprietăriţi v!duva Mariţa Florea avea
vârsta de 46 de ani, pentru ca în anul 1932 ea să nu se mai încadreze în litera legii,
depăşind vârsta de 60 de ani.
Modificarea tabelelor de împroprietărire, omiterea unor săteni de pe liste şi
inserarea altora, trecerea unora dintre ei de la o categorie de îndreptăţiţi la alta, au
determinat instabilitate în folosinţa loturilor de către ţărani. Consecinţa generală a fost
degradarea terenurilor care era cu atât mai intensă cu cât aplicarea reformei agrare a
durat foarte mult. Gh. R. Slăvitescu din comuna Mavrodin îşi prezenta situatia
agronomului, în anul 1932, astfel: ,,Deşi fac parte din tabelul îndreptătiţilor la
împroprietărire şi adjudecat la categoria a doua, dat în debit cu trei hectare, totuşi până
acum nu am folosit decât două hectare, dar şi acestea în două pă(ţi". Cere două loturi
pentru completarea celor trei hectare şi declară că în prezent acestea sunt lucrate de
Mihalache Robu care nu este trecut la nici o categorie de împroprietăriţi 41 •
Cazuri numeroase de ţărani care nu au fost trecuţi la împroprietărire şi care îşi
prezintă situaţia Casei Centrale a Cooperaţiei şi Împroprietăririi face ca acest organ
central de conducere să se adreseze agronomului regional di.n Alexandria, la data .de 22
martie 1923: "S!. cercetaţi şi să întocmiţi tabloul pe comune de toti locuitorii care se
găsesc înscrişi flir! drept în tabelele de împroprietărire pentru a se putea aviza asupra
măsurilor de luat contra lor. în coloana de observaţiuni veti arăta pentru fiecare în parte
motivele pentru care cei înscrişi nu au dreptul sli primească pământ42 •
Chiar de la început şi aproape pretutindeni, această operatie s-a realizat prin
neincluderea pe liste a tuturor celor cu drepturi sau prin înlocuirea lor, de către
comisiile locale, cu alţii Bră drepturi. Din tabelul cu locuitorii care sunt trecuţi pe
nedrept la împroprietărire, extragem următoarele motive: nu au inventar agricol; nu au
muncit pe moşie; nu domiciliază în localitate; are lotul arendat; au peste 60 de ani şi nu
au copii; au loturi de 5 ha şi sunt buni pentru un hectar. În dreptul fieclruia s-a scris
„şters debit""43 . În unele cazuri, motivele sunt hilare, cum se întâmplă în comuna Tufeni
unde văduvele de război nu sunt -trecute în tabel pe motiv că nu posedă inventar
agrico1 44 • La fel·este situaţia taranilor care aveau în perspectivă o moştenire sau care nu
se aflau în localitate la data întocmirii tabelelor.
De multe ori, în locul celor îndreptăţiti (participanţi la război, văduve de
război cei fără plmânt şi cu mulţi copii) aplireau alte persoane. La 20 martie 1922,
primarul comunei Orbeasca de Sus prezenta în următorii termeni situaţia privind
40

Ibidem, ds. 325/1932, f. 136.
Ibidem, f. 109.
42
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derularea activitAţii comisiei de împroprietlrire: „Dupa cum înţelegem de la oamenii
guvernului de astăzi ci pAmântul expropriat să se dea la toţi care n-au, pânl la
împroprietărirea definitivă, în aceasta comuni lucrurile merg altfel. O mulţime de
locuitori între care sunt şi zişi prizonieri cu situaţia neclarificat:! care noi îi ştim bine că
nu sunt cu mâinile fhrârnate de obuze, alţii împuşcaţi prin picioare, rămaşi prin şanţuri
şi ocupaţi de inamic şi au familiile grele şi de atâţia ani nu li s-au dat şi lor nici o palmi
de pAmânt până ce au ajuns ca copiii lor să moară de foame. Şi unii s-au făcut mari
bogătaşi după cum văd că domnii mandatari ai obştii au câte douăzeci pogoane de grâu
şi câte douăzeci de porumb, ba mai sunt şi alţi protejaţi ai lor, tot la fel sunt, o mulţime
de străini dispăruţi şi câţiva morţi care au fost admişi pe tabelul de împroprietarire fără
drept şi mai sunt şi loturi admise pentru afacerile comunei care în total se cifrează la
600 pogoane. Acestea ar trebui date la aceşti nenorociţi care au rămas muritori de
foame şi acest pământ se cultiva de cei mai sus arătaţi. Vă rugăm cu respect a ne da o
lămurire în această privinţa ca şi noi să putem lua oarecare direcţie de îndreptare a
nevoiaşi1or"45 .
Cei în drept să hotărască asupra categoriilor trecute la împroprietărire

justificau, prin diferite motive, excluderea din tabel a îndreptăţiţilor. Motivele
prezentate erau întotdeauna altele decât cele prevăzute în articolele legii reformei
agrare. în comuna Nenciuleşti, agronomul regional realizează un tabel: „de locuitori
care sunt răi platnici, neachitându-şi datoriile faţă de obşte de când s-a înfiinţat. Acum
statul este grozav de păgubit de pe urma unor asemenea elemente care sunt rlluvoitoare
constituţiei şi cum casa centrali este contra unor asemenea oameni cu onoare vA rugăm
să binevoiţi a da dumneavoastră soluţia, noi fiind de părere ca să fie şterşi de la
împroprietărire mai ales că parte din ei nu-şi muncesc lotul" 46 • În comuna Buzescu, 65
de locuitori au intrat cu vitele pe islazul proprietatea domnului Gheorghe Creteanu, cu
toate cil din moşia acestuia luase naştere izlazul siltenilor. Situaţia generează reacţia
duri a acestuia: „aceşti locuitori fiindct nu respectă nimic în ţara aceasta, cu toate că au
izlaz mai mult decât oricare alta comună, ci nmnai din darul de a face rllu, fiind nişte
nelegiuiţi [ ... ].Intervin pe lângă onorata Comisie ca toţi cei semnalaţi să fie excluşi de
la împroprietlrire ca tulburători ai ordinii şi ai posesiunii ,şi deci nu merita a fi
împroprietăriţi. Cu modul acesta se va da o pildă pentru acei care se abat de la lege şi o
47
calcă cu neruşinare ca şi când ar fi nişte hoarde de barbari" •
A existat o discordanţă evidentă între suprafaţa ce trebuia expropriată şi cea
necesari pentru a asigura tuturor îndreptăţiţilor lotul maxim, considerat în realitate un
minim pentru întreţinerea familiei ţărăneşti. Pentru Regiunea agricolă Alexandria din 4
962 de săteni trecuţi la împroprietărire 12 săteni au primit lot complet de 5 ha, cei mai
mulţi fiind însă împroprietăriţi cu suprafeţe intre 0,50 ha - l ha . În tabelul cu situaţia
generală pe comune a aceleiaşi regiuni agricole, numărul celor împroprietăriţi este mai
mic decât al celor admişi doar într-o singuri localitate raportul fiind egal.
Reforma, datorită înfăptuirii în perioada îndelungata dintre 1921-1934 şi

4

D. J. T. A. N„ fond Reforme agricole, ds. 269/1922, f. 42.
Ibidem, f. 48.
47
Ibidem, f. 148.
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lolosirii ca probe a unor acte nelegale, a generat nenumărate nemulţwniri 48 • În februarie
1925, Comitetul agrar, constituit prin decretul din 3 martie 1920 ca instanţă de
lmproprietărire, şi având ca funcţie principală judecarea revizuirii cauzelor de reformă
ngrară din vechea Românie, primeşte o adresă din Bucureşti în care se atrăgea atenţia:
„Prin ordinul circular nr. 4100/ 8 mai 1924 vi s-a adus la cunoştinţă să puneţi în vederea
locuitorilor din diferite comune ale judeţului d-v să nu mai introducă contestaţii sau
plângeri către d-v sau Comitetul agrar cu privire la situaţia lor la împroprietărire
deoarece în cazul când au fost judecate. Comitetul Agrar nu mai poate reveni asupra
ucestor hotărâri iar dacă nu au introdus în termen contestaţii, acestea nu se mai pot lua
in considerare fiind ca tardive. Această dispoziţie s-a luat de aproape un an de zile si se
rnnstată totuşi că zilnic se mai primesc şi azi contestaţii"( semnează secretar general
Constantinescu}49 •
Pentru a realiza amploarea avută de reforma agrară în ~udeţului Teleorman, din
punct de vedere al împroprietăririi, la data de 15 aug. 1924 se găsesc următoarele
date: împroprietăriţi un număr de 31.264 locuitori cu o suprafaţă de 115220 ha; un
număr de 21.894 locuitori cu o suprafaţă de 31.406 ha îndreptăţiţi la împroprietărire dar
nu au putut fi împroprietăriţi; se pot satisface 12.000; le-ar mai trebui pentru un lot de
5 ha o suprafaţă de 78.064 ha; disponibilul ce mai exista după decretul lege 3 .697, în
1924 era de 32.154 ha; exproprierea a II a 7.752 ha; numărul celor care nu vor putea fi
împroprietăriţi şi deci rămân pentru colonizare 11.044 locuitori care nu au fost
verificaţi şi nici nu s-au demarat lucrările.
Din 306.642 ha, cât teren arabil deţinea judeţul Teleorman, proprietatea
tărănească ocupa 238.326 ha. Cu acest teren au fost împroprietăriţi 31.264 locuitori,
care au primit 115.220 ha: 361 au primit loturi de 2,50 ha, 2.512 loturi de 3 ha, 884
loturi de 3,50 ha, 6.523 loturi de 4 ha, 959 loturi de 4,50 ha, iar 20.025 loturi de 5 ha~ 1•
Lucrările reformei agrare fiind prelungite, la zece ani de Ia debutarea ei se
încerca o apropriere de momentul final. în acest scop Direcţia aplicării reformei agrare
trimite Consilieratului agricol Teleorman, ordinul nr. 207283/1931 al Direcţiunii
reformei agrare: „pentru executarea până la 20 octombrie 1931 cu situaţia detaliată a
lucrărilor de reforma agrară ce s-a executat pe 1931 şi care va fi cât mai reală şi
amănunţită. De asemeni veţi arăta ce urmează a se executa pe 1931. Veţi înainta toate
datele menţionându-se rezultatele obţinute anul acesta şi raportul cu situaţia de la
decembrie 1930. Ne veţi face propuneri pentru urgentarea şi terminarea lucrărilor în
timpul cel mai scurt posibil. Data de 20 octombrie pentru a avea această situaţie
amănunţită veţi cunoaşte că nu suferA nici o amânare"~ 2 .
Rezerve
Chiar din primii ani de aplicare a reformei agrare, statul a luat iniţiativa, de a
rezolva în folosul unor instituţii centrale sau ale comunelor, în baza prevederilor legilor
agrare şi a unor legi cu aplicabilitate specială, terenuri sau loturi şcolare, sportive,
industriale, militare. În 1922, Casa Centrali a Cooperaţiei şi Împroprietăririi, a dispus

°

41
4

Enciclopedia României, p. 30 I

~ D. J. T. A. N., fond Reforme agricole. ds. 306/1925-1926, f. 57.

~ 0 Idem, fond Consilieratul Agricol, ds. 6811924-1926, f. 11-13.
1
Ion Moraru, Gheorghe Popa, Monografia j1'deţului Tele°'man, Alexandria, 1998, p. 160-161.
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ca din pământul expropriat statul sa cedeze fiecărei comune care nu avea din fonduri
proprii, câte un hectar pentru teremu-i de sport, trei hectare pentru câmpuri de tragere,
cinci hectare în jurul fiecărei gări, câte un lot şcolar în fiecare sat sau comunii.
Rezervele stabilite pentru comuna Scrioaştea în 1921 au fost constituite prin
exproprierea proprietăţii moştenitorilor generalului Manu, astfel: Ministerul de Război
primea 1000 ha, şcoala primară 10 ha, gara şi cantoane C. F. R. 5 has 3 .
Din totalul suprafeţelor ocupate de rezerve în judeţul Teleorman cea mai mare
întindere o deţineau islazurile, 5 .898 ha. Numai pentru oraşul Alexandria s-a expropriat
pentru izlaz, din moşia statului, 400 ha în valoare de 88.000 leis 4.
Legea din 2i septembrie 1920 decidea crearea de islazuri în fiecare sat şi
comună, lăsând totodatA şi marilor proprietari păşuni în raport cu necesităţile lor. Se
dispunea exproprierea unei cote de 1/8 din pământul cultivabil al oricărei moşii mai
mari de 100 ha, cu scopul de a se înfiinţa în fiecare comună păşuni pentru întreţinerea şi
creşterea vitelor. Aplicarea reformei, având ca obiectiv crearea de izlazuri, a dus la
nemulţumiri ale sătenilor din Mavrodin ( 1924, 1927), Nanov (1923), Piatra şi Viişoara
( 1924 ), Dobroteşti ( 1925), Scrioaştea, Baldovineşti. În aceste localităţi a fost necesarii.
intervenţia trupelor de ordine pentru a potoli spiritele55 •
Situaţia generalii a tuturor rezervelor din judeţul Teleorman se prezenta astfel
în anul 1925: 3.682 ha rezerve de stat; 6.961 ha rezerve de judeţ şi comunale; 300 ha
rezerve fllrl1 destinaţie. Totalul general era de 10.943 hectare. Rezervele de stat erau
dispuse astfel: ferme - 400 ha, şcoli primare - 590 ha, şcoală primară - 30 ha, Institut
Educaţie Fizică - 276 ha, garnizoană - 450 ha, drumuri - 788 ha, loturi zootehnice - 460
ha, Episcopie - l 00 ha, grldini de zarzavat - 181 ha, serviciu sanitar - 40 ha, serviciu
tehnic - 28 ha, canton şi gări C. F. R. - 77 ha, biserică - 99 ha, Fundaţia ,,Prinţul Carol"
- 60 ha' 6 . Rezervele judeţene şi comunale însemnau: izlaz 5.898 ha; vetre de sat 983
ha; primării 15,25 ha; cimitir uman 48,50 ha. La acestea se adlugau 230 ha, rezerve
Brii destinaţie, reprezentând loturile demonstrative şi 70 ha rezerve pentru regiuni.
Din cauza nedreptAţilor provocate la definitivarea împroprietăririi, a
nemulţumirilor în rândul ţărănimii, excluderii de la împroprietArire a multora dintre
săteni şi faptului cil rezervele, prin modul defectuos de exploatare, se degradau an de
an, Ministerul Agriculturii s-a vlizut nevoit sll propună desfiinţarea unora dintre rezerve
şi distribuirea terenurilor astfel obţinute în proprietatea individualii a ţăranilor. În aceste
cauze trebuie căutată promulgarea legii din 7 iulie 1930, care acorda întâietate
invalizilor, văduvelor şi orfanilor de război la împroprietărirea din orice rezerve 57 •
Procedura legii era foarte simplă: drepturile ţăranilor erau aprobate de consilieratele
agricole, iar tabelele primeau forma definitivă în urma avizului ministerului de resort,
Brii a mai fi necesarii hotărârea instanţelor judecătoreşti.
Preţul plmintuhd
Toţi oamenii politici,

discuţiilor

indiferent de orientare, au considerat de la începutul
privind înflptuirea reformei agrare, împroprietărirea ca fiind legată intrinsec

51

Idem, fond Consilieratul Agricol ds. 21/1919-1948, f 123.
Ibidem, ds. 76/ 1945, f. 17.
'' I. Moraru, Gh. Popa, op. cit, p. 111.
6
' D. J. T. A. N., fond Consillerotul Agricol, ds. 68/ 1924-1925, f 7-9.
54

57

Dumitru Şandru, op. cil, f 165.
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de despăgubiri ce trebuiau acordate marilor proprietari expropnaţ1. Partidul
Conservator, prin reprezentanţii acestuia., au revendicat exproprierea cu despăgubire,
privarea de proprietate în interes naţional urmând să nu dluneze marilor proprietari.
Constantin Garoflid, care vllzuse în exproprierea latifundiilor o soluţie a problemelor
agrare, încă înainte de primul rlizboi mondial, nu o concepea decât prin despăgubire.
în ceea ce priveşte stabilirea preţului pllmântului, Ministerul Finanţelor cerea
în anul 1920 ca: „ până Ia 1 octombrie să întocmiţi un tabel care să cuprindă: - cu ce
preţ s-a vândut hectarul de pllmânt pe fiecare an în ultimii 5 ani, se va arăta pe hectar/
teren de arături, livadă, în sat; - ce recolte s-a obţinut în hectar în fiecare comună şi pe
fiecare an în culturi, 5 ani pentru diferite culturi; - cu ce preţ s-a desfllcut recoltele
obţinute în fiecare an/5 ani; - preţul de vânzare al diferitelor specii vite (cai, boi, vaci,
porci, oi) pe ultimii 5 ani, pe comună; - preţul de vânzare pe ultimii 5 ani, a oricărui alt
produs agricol ca vin, ţuică, brânză, unt etc; - care a fost venitul net la ha pentru fiecare
produs pe fiecare an în ultimii 5 ani" 58 •
Legile agrare din vara anului 1921 nu modificau normele generale de evaluare
a pllmântului expropriat, ci numai coeficientul de calcul. în vechea Românie, art. 36 al
legii mărea preţul pllmântului expropriat la de 20 de ori valoarea arendei pentru păşune,
faţă de 15 cât era înainte. Prin art. 143 se prevedea ca pământul expropriat să fie plătit
în 20 de ani, urmând a se achita la început cel puţin 200/o din valoarea lui. Ca şi în
decret, până la intrarea în stăpânirea definitivă a pământului, ţ!ranii plăteau arendă
pentru lotul primit.
Spre a veni în ajutorul sAtenilor, preţul pământului ce se distribuia acestora era
fixat nu la cuantumul plătit de stat proprietarilor expropriaţi, calculat la de 40 de ori
venitul net la ha (art. 36), ci la de 20 de ori preţul regional al arenzii antebelice, ceea ce
revenea la jumătate din preţul ce se plătea de stat proprietăţii expropriate59 •
La moşia Drăcşănei şi Doagele, judeţul Teleorman, proprietatea d-lor Nică
Marincu şi inginer Ion Negreţu, „proprietarii au flcut apel numai în ce priveşte preţul
care urmeaz.ă să fie scos de pe rol, iar obştea a fllcut apel în ce priveşte terenul ce
urmează să se judece azi". Comisia a III-a Dobroteşti a conchis: „apelul obştii este
nefondat şi se respinge•.6°.
Situaţia privind încasările şi distribuirea titlurilor de împroprietărire în 1924 se
prezenta astfel: numărul locuitorilor care au achitat loturile era de 16.961, ceea ce
reprezenta o întinderea de 51.941 ha cu valoarea de 96.428. 702 lei şi 20 de bani. Au
fost eliberate 14.800 titluri de proprietate reprezentând o întindere de 44.965 ha cu o
valoare de 94.244.080 lei. În schimb în acelaşi an, 31.250 de cetăţeni, ce deţineau
113.590 ha, aveau un debit funciar de 1.700.229.673 lei 61 •
La 1 iunie 1926, situaţia pe judeţul Teleorman se modifică, din cei 31.264 de
săteni împroprietăriţi definitiv 63.860 de săteni achitând valoarea întreagă a loturilor cu
127.634.887 lei. Însă dintre plătitori doar 17.260 de săteni au primit titlul de
împroprietărire definitiv, însumând 56.137 ha62
38

0. J. T. A. N„ fond Reforme agrare, ds. 23511920, f. 1O!!.
Dumitru Şandru, op. cit„ p. 217.
D. J. T. A. N„ fond Consilieratul Agricol, ds. 20/1919-1948, f. 13-14.
61
ibidem, ds. 68/1924 -1926, f. 12-13.
62
ibidem, f. 45.
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Preţul pe care legea din 1921 l-a fixat pentru pământul expropriat a fost mic, el
devenind, la scurt timp excesiv de mic din cauz.a deprecierii rapide a leului. Acesta este
motivul pentru care preţul unui hectar expropriat era socotit ca reprezentând arenda lui
pe un an63 • Cu toate acestea, posibilitatea de plată a sătenilor a fost mică.
Reforma în judeţul Teleorman nu se încheiase nici în 1943, cum reiese şi din
raportul din 22 ianuarie 1943 al şefului evidenţei privind lucrările ce au rămas de
măsurat, defalcat, calculat: „ - 24 de comune, la care mai sunt de executat lucrări; 34 de
moşii, la care mai sunt de efectuat lucrări; 2 moşii, însemnând 424 ha de mlisurat pentru
izlaz, cu o valoare de 101.000 lei; 5 moşii, însemnând 2.739 ha de măsurat pentru
împroprietărire cu o valoare de 258.400 lei; 16 moşii însemnând 1.403 ha pe care mai
sunt de realiz.at calcule de parcelări, cu o valoare de 84.000 lei; 22 moşii cu 1.403 ha
de aplicat parcelări; 15 locuri de defalcat, cu o valoare de I 05.000 lei. Total valoare pe
judeţ 904.400 lei 64 •
Situaţia judeţului Teleorman văzută în lumina documentelor de arhivă nu este
clară. Singura situaţie generală prezentată în anul 1924 nu poate fi luată ca definitivă,
cel mult ca un pWlct de plecare. Pentru regiuni agricole se găsesc centralizări până în
anul 1931. Mult mai interesantă rlrnâne cercetarea efectuată pe anumite problematici
ale reformei agrare, fiecare dosar conţine pentru fiecare sătean, comunii o istorie
personală.

Articolul „Particularităţi ale reformei din 1921 în Teleorman" a încercat să
redea pe lângă date privind exproprierea şi împroprietărirea, pentru a se înţelege
amploarea avută într-un judeţ de câmpie, şi atmosfera care a precedat toate aceste
lucrări. Cea mai mare parte a materialului arhivistic abundă de plângeri ale sătenilor
către agronomii regionali, Comitetul de revizuire de pe lângă Ocolul Alexandria,
Direcţia Agrarii.
Judecarea exproprierii şi împroprietăririi a generat numeroase erori de
procedură, unele voluntare, altele datorate necunoaşterii realităţii, care au dus la o
limitare a efectuării legii agrare, la o amânare a definitivării reformei şi la incidente şi
conflicte între părţile interesate. Criticile aduse reformei agrare au fost în leg!Uură cu
problemele economice care degenerau din realizarea ei, dovedeau interesul unor grupări
largi a oamenilor politici pentru menţinerea producţiei şi intensificarea agriculturi,
pentru îndrumarea şi sprijinirea ţăranilor împroprietăriţi, astfel ca actul reformei să
devină eficient.

63
64

Enciclopedia RomAniei, voi. IIl p. 584
0. J. T. A. N., fond Cons//leratul Agricol, ds. 76/i 924-1945, f. 17
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PARTICULARITIES OF THE AGRARIAN REFORM
OF THE YEAR 1921 IN TELEORMAN
Abstract

The paper tries to present besides explanations regarding the expropriation and
the allotment, in order to understand the ampleness of these operations in a meadow
county and the atmosphere that preceded all these workings. The most extensive part of
the archive paper is plentiful of protests of the villagers to the regional agronomists, the
Committee of Revision of the County Court of Alexandria, the Agrarian Direction.
The trial of the expropriation and the allotment generated a lot of errors of
procedure, some ofwhich being voluntary and others due to the fact of not knowing and
misunderstanding the reality, errors which led to a limitation ofthe application bringing
about the Agrarian Law, the postponing of the completion of the reform, to incidents
and conflicts between interested parts. The Agrarian Reform was criticized because of
the economic problems that resulted from its carrying out. Those critics proved the
interest of a big group of politicians to mention the production and to intensify the
agriculture, for the guidance and the support of the peasants put in possession of land
for the reform to become efficient.
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ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

ACTIVITATEA COMISIEI MILITARE ROMÂNE
DIN FRANŢA (1919-1924)
CORNEL CARP
VASILICA MANEA •
În luna februarie a anuluil915, după pregătiri diplomatice adecvate, primul
ministru lo'n I. C. Brătianu a trimis la Paris, pentru a se ocupa de completarea
înzestrării annatei române cu armament şi material de război (puşti, mitraliere, tunuri,
avioane, muniţie etc.) prin încheieri de comenzi şi contracte, „Comisia Militară
1
Română", condusă de colonelul Rudeanu Vasile, Director superior al annamentului •
Această comisie, cunoscută şi sub denumirea de „Misiunea Militară Română
din Franţa", a coordonat executarea tuturor contractelor şi comenzilor pe care
Ministerul de Război le-a avut în Franţa, Anglia, America, Italia, Spania şi Portugalia,
fiindu-i subordonate toate comisiile militare de aprovizionare ce funcţionau în aceste
2

ţări .

Activitatea acestora a constat în încheierea de contracte cu diferite fabrici,
supravegherea executării tehnice a comenzilor date, recepţionarea calitativă şi
cantitativă a materialelor (arme, cartuşe, proiectile, exploziv, materii prime, maşini
etc.), expedierea lor curentă prin porturile Arhanghelsk sau Kola, accelerarea expedierii
acestor categorii de materiale solicitate prioritar de Ministerul de Război etc. Datorită
eforturilor depuse de membrii comisiei, au fost cumpărate de la aliaţi şi expediate în
ţară între ianuarie 1914 - august 1916 „194.788 arme individuale, 11.700.000 cartuşe
mitralieră, 290 mitraliere etc. Din aprilie 1916 până în decembrie 1917 au fost
recepţionate 119.341 tone de material de război între care 518.763 arme individuale,
286 piese de artilerie, 221.800 si!.bii, 130 mortiere de tranşee, 3.792 mitraliere şi 4.375
puşti mitralieră, 325 aruncătoare de grenade, 3 .302.000 proiectile de artilerie,
3.000.000 grenade, 2.962.000 mine pentru aruncătoare, 1.058.000 măşti contra gazelor,
3 13. OOO căşti, 180 de avioane etc"1 .
Din· anul 1917 şeful Comisiei, generalul Rudeanu, a obţinut creşterea de la
zece la cincisprezece a numărului diviziilor aprovizionate din Franţa şi Marea Britanie4 .
' Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice, Piteşti.
1
Maria Georgescu, Capitaine Christophe Midan, Les attaches militalresfranr;ais en Rou111iJnie et rou111iJins
en France (1860-1940), Edition Militaires, Bucarest, 2003, p. 178-181; Centrul de Studii şi Plstrare a
Arhivelor Militare ( Jn continuare CSPAMI), fond 3042. Dosare personale generali, lit R, nr. crt 13811.
2
CSPAMI, fond 3042, nr. crt. 712, f. 16; fond 3029; nr. crtl804, f. 578.
1
Istoria militartl a poporului romdn, voi. V, Editura MilitarA, Bucureşti, 1988, p. 800.
4
Maria Georgescu, Capitaine Christophe Midan, op. cit., p. 180.
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Armistitiul încheiat între Rusia şi Gennania în ziua de 22 noiembrie/5
decembrie 1917 a avut drept consecinţă imediatll închiderea comunicatiilor prin
Arhanghelsk, ceea ce a determinat sistarea aprovizionat-ii annatei române cu material
de război. Însemnate cantitati din acest material au rămas pe teritoriul Frantei, Angliei
şi Elveţiei, neexistând alte căi de comunicaţie utilizabile pentru a fi evacuat în ţară.
La 21 iunie 1919°, Ministerul de Război a transmis, prin Biroul de Studii al
Secretariatului General, Comisiei Militare Române din Franta o serie de comenzi
referitoare la care de luptll, armament şi munitii, materiale de geniu, de marină, de
aviaţie şi pentru Serviciul Geografics.
Cea mai mare parte din aceste comenzi nu s-a putut realiza, la început, din
cauza situaţiei politice şi a poziţiei noastre faţă de aliaţi, iar ulterior din lipsă de credite.
Generalul Vasile Rudeanu a rămas în Franţa până în luna iulie 19 19, acţionând
în paralel şi în cadrul secţiei române a „Societe des vetements des prisonniers",
„străduindu-se să uşureze existenta şi repatrierea prizonierilor de război"6 •
După chemarea sa în ţară în luna iulie 1919, conducerea comisiei a fost
încredintatll ataşatului militar în Franta, colonelul Constantin Ionescu- Munte, care a
deţinut-o până în luna septembrie 19197•
Pentru lichidarea cheltuielilor de rAzboi făcute în scopul înzestrării armatei de
către comisia prezidată de generalul Rudeanu, soluţionarea tuturor problemelor legate
de expedierea în ţar! a materialelor aflate în stoc în depozitele din străinătate şi
realizarea comenzilor făcute în iunie 1919 Secretariatul General din Ministerul de
Război, prin ordinul nr. 5294 din 30 septembrie 1919, dispunea urrnătoarele 8 :
„Toate comisiile militare existente la Paris se vor constitui, având conducere
unică, sub denumirea de „Comisia Militar! Română din Franta". Această comisie se va
ocupa de lichidarea tuturor afacerilor din trecut ale Comisiei general Rudeanu, precum
şi cu comenzile ce s-au mai dat ulterior de către Ministerul de Război.
I) Fondurile necesare tuturor plăţilor ce se efectuează în Franţa vor trece de la
ataşatul militar asupra Comisiei.
2) Personalul care rămâne în Franţa este acela hotărât prin ordinul Secretariatului
General al Ministerului de Război.
Gradele inferioare necesare comisiei vor fi luate dintre prizonierii români
aflaţi în Franţa.
3) Atribuţiile Comisiei Militare Române din Franţa se vor extinde şi asupra
depozitelor noastre din Anglia, Statele Unite şi Arhanghelsk.
4) Cu privire la expedierea materialelor din diferite depozite, în "ţară, se vor
trimite vase româneşti, prin „Serviciul Maritim Român", evacuarea Beându-se
în ordinea urgentei.
5) Ataşatul militar român din Franţa şi colonelul Dumitrescu Toma., consilierul
militar al delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris, pe timpul cât va
• ln luna mai 1919 a fost trimisA ln Franţa, la Paris, o comisie pentru a comanda 257 de avioane pentru
modernizarea aviafiei. Din acestea au fost comandate şi rccepfionate 65 de avioane Spad şi 20 de avioene
şcoalA, restul urm4nd sA fie comandat ulterior.
~ CSPAMI, fond 2998, nr. crt.449, f. 79-80; fond 5475, nr. crt.160, f. 342; fond 950, f. 103-107.
'' Maria Georgescu, Cepitain Christophc Midan, op. cil„ p. 180.
7
CSPAMI, fond S465, nr. crt 537, f. 684.
8
Ibidem, f 617-618, 684.
https://biblioteca-digitala.ro

ACTIVITATEA COMISIEI MILITARE ROMÂNE DIN FRANŢA ( 1919-1924)

487

mai rămâne la Paris, vor da concursul lor pe lângă diferitele autorităţi atunci
când comisiunile militare române îi vor solicita".
Ca preşedinte al Comisiei Militare Române din Franţa a fost numit de către
Direcţia Armamentului, la 30 septembrie 1919, colonelul Pascal Traian (originar din
Piteşti), aflat în Franţa din anul 1919, în funcţia de preşedinte al Comisiei tehnice
pentru studiul şi recepţia carelor de luptă9 . În îndeplinirea multiplelor sarcini ce i-au
revenit, colonelul a fost ajutat de ataşatul militar la Londra, lt. col. Căpităneanu
Douglas, cpt. de intendenţă Zaharia, lt. comandor Culică, aflat la Arhanghelsk, şi
inginerul Orghidan C. din comisia de aprovizionare din America 10 .
Ca o recunoaştere a efortului şi a abnegaţiei depuse în serviciul Comisiei
Militare Române de către colonelul Pascal, ministrul de Război, generalul de divizie
Ion Răşcanu, în baza ordinului nr. 13146 din 29 noiembrie 1921, a aprobat acordarea
sumei de 5.000 de franci „în vederea căutării sănătăţii Dvs., zdruncinate de munca
istovitoare ce v-a cerut timp de mai bine de doi ani, îndeplinirea însărcinării de
Preşedinte al Comisiei Militare Române din Franţa" şi acordarea unui concediu în
11
străinătate de şase luni, plătit în franci, după încheierea lucrărilor comisiei •
Comisia a funcţionat sub comanda colonelului Pascal până la I martie 1922
când, în urma desfiinţării acesteia, colonelul a fost rechemat în ţară. Fiind bolnav, n-a
putut da curs ordinului, rămânând în Franţa, unde avea posibilitatea de a beneficia de
tratament adecvat. La 1 septembrie 1922, împlinindu-se termenul le§al de şase luni de
absenţă din ţară, a fost trecut în disponibilitate pentru cauză de boală 1 .
Deoarece între guvernul francez şi cel român rămăseseră diferite chestiuni în
litigiu, ofiţerul a fost rechemat din disponibilitate la 1 mai 1923 şi trimis din nou Ia
Paris, pentru a continua lichidarea datoriilor de război, fiind persoana care cunoştea cel
mai bine lucrările 13 •
Lichidarea datoriei de rAzboi de rAzboi a Rominiei. Comisia Militară
Română, prezidată de colonelul Traian Pascal s-a ocupat de lichidarea datoriei de
război şi evacuarea materialelor noastre rămase în Franţa, Anglia, Elveţia, America şi
Italia, activităţi desflşurate cu destule dificultăţi, deoarece nici comisiile noastre de
aprovizionare, nici aliaţii, nu au ţinut o evidenţă strictă şi clară a cheltuielilor de război.
A fost necesar un volum de muncii uriaş, „un tact deosebit şi o competenţă
incontestabilă pentru a nu scăpa nimic care să încarce în mod injust datoria statului
român". La toate acestea s-au adăugat şi dificultăţile legate de deplasările continue ale
colonelului Pascal şi ale unei părţi a personalului Comisiei, întrucât lichidarea începută
în Franţa trebuia să fie continuată în Anglia şi apoi în Italia pentru a se putea lucra, pe
cât posibil, în paralel la conturile de război cu toate Puterile Aliate 14 •
În luna mai 1920, Ministerul de Război a trecut în sarcina colonelului Pascal şi
lichidarea chestiunilor cu Elveţia, de care se ocupase până la acea dată colonelul
Sofronescu Mihail, acesta fiind rechemat în ţară 1 s.
•Ibidem, fond 3042, Memorii bAtrAni, generali, lit. P, nr. cn. 14; fond 3016, nr. crt. 404, f. 117-121.
"'Ibidem, fond 5465, nr. crt. 537, f. 618.
11
Ibidem, fond 5465, nr. crt. 254, f. 94.
12
Ibidem, fond 3042, Memorii bAtrAni, generali, lit. P, nr. crt.14.
11
Ibidem.
1
~ Ibidem, fond 5465, nr. crt. 537, f. 718-719.
ll Ibidem, nr. crt. 254, f. 47.
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Lucrările de lichidare a datoriilor de război cu Franţa, fiind cele mai complexe
- deoarece majoritatea aprovizionărilor noastre de război s-au fllcut din Franţa - au
început în luna septembrie 1919 şi s-au finaliz.at la 1 iulie 1924, când colonelul Pascal a
16
fost rechemat în ţară •
Datoria de război a României faţă de statul francez a fost calculată la
7
1.065.000.000 frand •
Lucrările de lichidare cu Statele Unite ale Americii au fost încheiate la Paris
de elitre preşedintele
Comisiei Militare, colonelul Pascal, împreună cu delegaţia militară americană
şi nu au fost deloc facile. După multe dificultăţi s-a ajuns la stabilirea unui cont în
18
valoare de 12.992.675 dolari •
La 19 martie 1920, Guvernul britanic(Tezaurul britanic), prin nota adresată
Legaţiei Române din Londra, solicita reglarea financiară a cheltuielilor de război fllcute
pentru aprovizionarea armatei române. Dând curs solicitării, la 15 aprilie 1920,
colonelul Pascal, însoţit de consilierul juridic Stravolca C. şi lt. colonelul Douglas
Căpitănenau, s-a deplasat la Londra, unde a stabilit cu exactitate gestiunea Ministerului
de Război până la armistiţiul cu Germania, a pregătit lucrările pentru lichidarea
furniturilor nelichidate şi a noilor furnituri (echipament, hrană etc.) predate de englezi
direct României la Constanţa, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Rusciuc şi în alte porturi, în
perioada 20 martie 1918-30 iunie 1919 19 •
La Londra Comisia a avut sarcina foarte dificilă de revendicat, deci de redus,
din contul nostru, aproape un milion de lire sterline, valoarea materialelor luate de
englezi din stocurile noastre de la Arhanghelsk, şi a celor rechiziţionate de ei din
stocurile noastre din Anglia, după încheierea armistiţiului României cu Germania.
Anglia considera că aceste materiale erau pradă de răZboi luată de la ruşi, cu care
susţineau că noi am fost în război 20 .
·
Cum intransigenţa guvernului englez punea în discuţie întreaga creanţă a
României asupra Rusiei, rezultată din faptul că pe teritoriul acestei ţări au rămas
cantităţi însemnate de materiale şi o avere considerabilă, respectiv Tezaurul Băncii
Naţionale şi alte valori, tratativele au fost întrerupte de către preşedintele Comisiei „în
credinţa că prin rezistenţa ce vom pune la încheierea contului de război cu Anglia, vom
determina examinarea, cel puţin principială, a averii noastre din Rusia" 21 •
Colonelul Pascal a lăsat la Londra un personal redus pentru a ţine legătura cu
autorităţile engleze care lucrau la contul nostru22 .
La finele lunii august 1921 lucrările de lichidare a datoriei de război faţă de
Anglia au fost reluate de către colonelul Pascal, la cererea expresă a ministrului
Afacerilor StrAine, Take Ionescu, care-i fllcuse cunoscute la Paris „insistenţele urgente
fhcute de englezi pentru terminarea contului nostru şi [... ] măsurile financiare de

16

Ibidem,
Ibidem.
IH Ibidem,
19
Ibidem,
211
Ibidem,
21
Ibidem.
22
Ibidem.

nr. crt. 537, f. 720.

17

f. 721.
f 722, nr. crt. 254, f 40-48.
nr. crt. 53 7, f. 722-724; nr. crt. 254, f 40-48.
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nu se conformau acestor

23

dispoziţii" •

Contul englez s-a încheiat, datoria de război a României faţă de Guvernul
englez stabilindu-se la suma de 31 milioane de lire sterline. Datorită muncii şi „tactului
Comisiei, Anglia ne-a recunoscut dreptul de proprietate asupra materialului rămas în
Rusia, şi ne-a plătit aproape 700.000 lire sterline, valoarea materialelor luate de trupele
engleze care au operat în Rusia de Nord, din stocurile noastre de la Arhanghelsk"24 •
Lichidarea contului de război cu Italia nu s-a finalizat până în anul 1924, din
cauza dificultăţilor de ordin administrativ întâmpinate. Totuşi, datoria de război a fost
estimată la 128.919.236 lire25 •
Cu Elveţia, neexistând conturi de război de lichidat, Comisia Militară Română
din Franţa a continuat activitatea colonelului Sofronescu Mihail în această ţară,
expediind în România un stoc de 120.000 focoase rămase acolo 26 •
După cifra precizată de colonelul Pascal în raportul nr.535 din 28 februarie
1924 „ valoarea conturilor încheiate de comisia militară până la 17 februarie 1922, când
a fost rechemată pentru prima dată în ţară, a fost de l.027.013.417 franci aur" 27 •
Evacuarea materialelor de război. La constituirea Comisiei colonel Pascal,
în septembrie 1919, nu se cwioştea cu exactitate cantitatea de material de război rămas
pe teritoriul Franţei şi Angliei din cesiunile tlcute de aliaţi, inventarierea acestor
materiale fiind efectuată de către personalul comisiei. Au fost vizitate şi inventariate:
„28 de depozite în Franţa cu materiale terminate, 14 fabrici şi stabilimente cu materiale
neterminate, a căror fabricare a fost oprită la încetarea ostilităţilor, în total 42 de
depozite încărcate cu 47.957 tone material de război". Acest material a fost expediat în
ţară prin grija Comisiei Pascal, cu vapoarele „Serviciului Maritim Român", folosinduse un personal de circumstanţă, care şi-a tlcut datoria mai presus de orice laudă".
Evacuarea materialelor a început cu vaporul „Constanta", plecat din Bordeaux la 2
octombrie 1919 şi s-a terminat cu vaporul „Oituz", plecat din Toulon la 14 mai 1922.
Au fost evacuate toate depozitele, fiind trimise în ţară peste 30 de vapoare şi
25 de trenuri cu muniţii şi materiale de război, adică 83.135 tone de materiale în
valoare de 831.450.000 franci 28 •
Aprovizionarea României dupA armistiţiu. Tot în sarcina acestei comisii a
fost dată şi aprovizionarea României cu alimente, echipament, aviaţie şi care de asalt
etc„ tlcută de Franţa şi America după armistiţiul general din noiembrie 1918 de la Spa,
determinată de contextul politico-militar în care s-a aflat România în anii următori.
În această activitate, comisia a întâmpinat însă mari dificultăţi, deoarece aliaţii
noştri din război trecând pe picior de pace n-au mai putut face noi livrări României pe
baza convenţiei· de alianţă din 4 august 1916, acestea, potrivit noilor reglementări
financiare intrate în vigoare după război, trebuind să fie tlcute contra plată.
Până la 22 august 1919, prin grija colonelului Dumitrescu Toma, s-a reuşit ca
majoritatea „echipamentelor americane care se aflau încărcate în vagoane în Franţa să
21
·
24

/bidem.
Ibidem.
ii Ibidem.
26
Ibidem.
27
Ibidem, nr. crt. 537, f. 724.
1
" Ibidem, f 616, 725-726.
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fie dirijate la porturi şi încărcate pe vasele noastre „Constanţa", „Dobrogea" şi
„Bucureşti". Restul echipamentului a rămas neexpediat datorită opririi la 23 august a
tuturor transporturilor de materiale către România de către Consiliul Suprem al
Conferinţei de Pace de la Paris şi refuzului americanilor, care după această dată au
cedat francezilor docurile lor din Franţa. 29
În perioada 2 iulie - 2 noiembrie 1919 vapoarele româneşti „Bucegi",
„Constanţa", „Milcovul", „Dobrogea", „Iaşi" şi „Bucureşti" au expediat la Brăila, din
Marsilia şi Toulon, alimente, material de aviaţie, automobile şi muniţie livrate de
a:nericani 30 •
La 13 decembrie 1919 Ministerul de Război francez, prin nota nr. 6189, făcea
cunoscut colonelului Pascal Traian că a dat toate instrucţiunile pentru „ a asigura în
măsura posibilităţilor mijloacelor de transport expediţia în România a materialului a
cărui trimitere a fost suspendată în urma deciziei Consiliului Suprem din 23 august,
adică: materialul unei companii de care de asalt, oprit parte în Italia, parte în Franţa;
materialul a patru escadrile şi stocurile române de muniţii şi material" [rămase
neexpediate n. n.]. De asemenea, a dat dispoziţii generalului Franchet d'Esperay să
livreze guvernului român „ materialul de artilerie de asalt care ne-a fost rezervat din
disponibilităţile Armatei de Orient, şi care actualmente se află grupat la Giurgiu" 31 •
Un loc aparte în problema aprovizionării armatei române cu material de război
din Franţa 1-a ocupat contractul din 28 decembrie 1920 - numit „Contractul Petrol" încheiat între guvernul român şi cel francez. Ideea aprovizionării armatei române cu
materiale din Franţa prin compensaţii cu petrol şi derivate ale acestuia a fost supusă
atenţiei Ministrului de Război român de către colonelul Pascal încă din 13 aprilie 1920,
acestuia revenindu-i un rol deosebit în purtarea discuţiilor cu partea franceză şi în
finalizarea contractului dintre cele două ţări. „Contractul Petrol" prevedea furniz.area de
către Franţa a 140.000 garnituri de îmbrăcăminte, a IO escadrile de aviaţie cu întreg
materialul organic şi de rezervă pentru întreţinerea lor, a 500 de puşti mitraliere şi a
unui stoc de material de legătură (telegrafie şi telefon), în compensaţie cu cantităţi
însemnate de petrol care trebuiau predate la Constanţa32 .
Prin grija Comisiei Militare Române prezidate de colonelul Pascal Traian au
fost expediate în ţară pe calea ferată şi cu vapoarele „Serviciului Maritim Român",
până la 24 ianuarie 1922: 4 escadrile de aviaţie, 500 de puşti mitraliere, 59. 795
mantale, 98.397 vestoane, 97.966 bocanci şi 99.044 pantaloni33 •
Cheltuielile Comisiei Militare Române din Franţa. Pe timpul cât şi-a
desBşurat activitatea, Comisia - colonel Pascal a avut de administrat o gestiune de
aproape douli miliarde de franci francezi şi de evacuat şi expediat în ţară materiale de
aproape o jumătate de miliard de franci 34 • Fondurile Comisiei au fost depuse la
„Comptoir National d'Escompt Paris", iar plăţile au fost efectuate prin emiteri de

29

Ibidem, fond 5475, nr. crt. 208, f.35-36.
Ibidem, fond 950, nr. crt. 8~ f. 863-872.
11
Ibidem, fond 5475, nr. crt. 208, f. 498.
12
Ibidem, fond 950, nr. crt. 379, f. 643, 724-725; nr. crt. 444, f. 11, 162; fond 5445, nr. crt. 864, f. 27-28;
fond 5475, nr. crt. 247, f. 1385.
11
Ibidem, fond 5475, nr. crt. 247, f. 1385.
3
' Ibidem, fond 5465, nr. crt. 53 7, f. 726-728.
30
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cc uri sau de ordine de plată •
35

Pe lângă activităţile precizate anterior, Comisia Militară Română din Franţa
ocupat şi de plata drepturilor băneşti ale ofiţerilor aflaţi la studii, ale ataşa}ilor
111ilitari şi ale misiunilor militare trimise de Ministerul de Război român în Occident 6 .
Pentru diplomaţia şi tactul de care a dat dovadă Comisia Militară Română din
Franţa în activitatea sa de lichidare a conturilor cu Puterile Aliate şi-a atras admiraţia şi
preţuirea controlorului şef al Serviciului Interministerial Francez, Morisson şi a
delegatului militar american în Comisia Lichidărilor, Francis B. Upham, exprimate în
scrisorile adresate colonelului Pascal la încheierea misiunii în Franţa: „vA mulţumesc
pentru colaborarea dumneavoastră atât de activă şi binevenită, pentru spiritul de
echitate şi de curtoazie de care aţi dat dovadă [„ .] modul în care aţi tratat diversele
probleme referitoare la Comisia noastră, a provocat admiraţia şi stima tuturor ofiţerilor
americani care s-au aflat direct în raport cu dumneavoastră; mulţumită tactului şi
judecăţii dumneavoastră drepte multe din afaceri şi-au găsit rezolvarea spre satisfacţia
tuturor" 37 .
În concluzie, prin munca şi devotamentul puse în apărarea drepturilor noastre
la Paris, Londra, Roma şi Washington şi prin rezultatele favorabile pe care le-a obţinut,
Comisia militară - colonel Pascal a adus ţării imense şi preţioase servicii.
~-a

THE ACTIVITY OF THE ROMANIAN MILITARY COMMITTEE
FROM FRANCE (1919-1924)

Abstract
The Romanian Military Comrnittee from France, led by the colonel T. P.,
carried on the activity between 1919 and 1924, and its mission was the liquidation of
the General Comrnittee V. Rudeanu's contracts of the subsequent orders of the
Ministry of War from abroad and also the evacuation in the country ofthe war material
delivered by the allies and left abroad after the classing of the communication through
Arhanghelsk.
The present study based on the information offered by the military documents
from the archives analyses every side ofthe activity that this committee carried on. The
study emphasizes the work and the devotion of the comrnittee for the defending of the
national interests ofRomania.

"Ibidem, nr. crt. 254, f. 7.
16
· Ibidem, nr. crt. 537, f. 726-727.
"Ibidem.
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VINTILĂ I. C. BRĂTIANU ŞI PREMIZELE MODIFICĂRII.
LEGISLAŢIEI

ASUPRA RESURSELOR NA TURALE (1895-1924)
REMUS PETRE CÎRSTEA •

Judecând istoria folosirii resurselor energetice naturale, prin urmare şi a
petrolului, se poate spune că, Ia începutul acesteia, actorul principal a fost exploratorul
pionier, inventator sau norocos în domeniul petrolier şi pe terenurile petrolifere.
Odată cu debutul secolului al XX-iea, actorii principali vor fi societăţile de
exploatare şi comercializare, naţionale, pan-continentale ori mondiale şi statele lumii,
marile puteri şi, din ce în ce mai des, până în zilele noastre, state mici conştiente şi
stăpâne pe resursele lor naturale. George Clemenceau, prim-ministrul francez la
Conferinţa de Pace de la Paris, remarca faptul că Antanta a „câştigat războiul pe o mare
de petrol" 1•
Până în 1924, Vechiul Regat şi România Mare vor fi şi un teatru de război şi
un partener de negociere pentru controlarea şi exploatarea cât mai avantajoasă a
resurselor de combustibili fosili lichizi aflate pe teritoriu românesc. În primul deceniu
al secolului al XX-iea, grupări politice româneşti, liberale sau conservatoare, interesate
să dezvolte industria petrolieră, vor căuta să păstreze pieţele tradiţionale ale petrolului
românesc din Europa şi preţuri de export convenabile, sprijinindu-se pe capitaluri
germane şi austriece, sub presiunea apogeului primei ofensive comerciale a trustului
american Standard Oii.
Puterile Centrale vor încerca să-şi consolideze poziţia din România în timpul
primului război mondial şi vor desfăşura operaţiuni militare orientate strategic către
cucerirea bazinelor petrolifere româneşti.
Instituirea economiei de război coincide cu sporirea eforturilor de înfrângere a
României 2 • Prevederile tratatul de pace de la Buftea-Bucureşti din 7 mai 1918 anunţă
cucerirea şi împărţirea între Centrali a resurselor naturale româneşti. 3
Având interese strategice şi economice similare, Aliaţii din cadrul Antantei au
insistat ca, în timpul retragerii din Muntenia, toate capacităţile industriei petroliere
româneşti, indiferent de capitalul investit, sA fie distruse. Paguba s-a ridicat la suma de
aproape 600 milioane lei aur4 •
'Muzeul Jude1ean Argeş, Piteşti.
' Rene Sedillot, Istoria petrolului, Editura Politica, Bucureşti, 1979, p. 179.
2
H. Ludendorff, general, Amintiri din rdzboi, voi. I, Editura ,,Rasp4ndirea culturii", Bucureşti, 1919, p. 339.
1
Gheorghe Buzatu, Romdnla şi trusturile petroliere internaţionale pânli în 1929, Editura Junimea, Iaşi,
p.
4

15.

Ibidem„ p. 39.
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Tot diplomaţia pentru petrol a dirijat, din subteran, proporţiile reparaţiilor dr
de după Conferinţa de la Paris, deschiderea ori închiderea unor căi de refaccrr
5
economică sau de consolidare a statului naţional unitar român . Pentru a se obţinr
avantaje economice, doar 13 miliarde lei aur au fost recunoscuţi de comisia de
reparaţii, deşi cheltuielile războiului pentru România s-au ridicat la 72 miliarde lei aurc'
Prin acordul secret franco-britanic din 6-8 aprilie 1919 şi prin Conferinţa de la Sun
Remo (24 aprilie 1920), semnatarii îşi împart egal toate concesiunile pe care le vor
7
obţine în România, Galiţia şi Rusia sovietică • Oricare ar fi fost pretendenţii, produc\in
de produse petroliere a României va creşte cu 500% până în anul 1921, faţă de anul
1900.
Efectele primul război mondial asupra economiei româneşti şi, mai ales.
asupra industriei petroliere au putut fi anulate doar prin aplicarea Programului avansul
încă din 1911 de către Vintilă I. C. Brătianu şi Constantin Hălăceanu şi proiect publicul
8
de cei doi autori în lucrarea Politica de stat în industria petrolului • ln acel deceniu,
capitalurile străine deţineau 94% din totalul investiţiilor din industria petrolierii
9
dezvoltată în România şi însuşi Vintilă Brătianu recunoştea, în anul 1923, cităm „că î11
România s-a afirmat mai mult teoretic o politică de stat, - poate cea dintâi din Europu,
dar, pentru punerea ei în aplicare, trebuie să recunoaştem că nu am făcut decât foarte
puţin" 10 •
1
Mentorul politicii economice liberale se referea la legea Carp \ din anul 1895,
primul mecanism economic-financiar, pornit legislativ, care declanşează însernnatl1
exploatări miniere şi petroliere şi primul fluxul important de capital străin, financiar şi
tehnologic, mai ales în industria petrolieră. Proprietarul terenului dispunea liber dr
12
zăcămintele de petrol din subsol (conform Articolul nr. 65 din legea Carp).
Considerăm deosebit de important să menţionăm in extenso concluziile lui
Vintilă I. C. Brătianu IJ asupra organizării industriei petroliere şi a exploatărilor
petrolifere în România spre ajutorul resurselor umane şi financiare autohtone şi prin
interesarea celor străine în acelaşi sens, concluzii publicate prima oară în 1919, în
cartea sa Petrolul şi politica de Stat.
„Concluziuni
Este timpul credem să sintetiZăm acţiunea viitoare a Statului, în vederea unei
soluţionări româneşti a chestiunii petrolului. Vom distinge de la început în acţiuneu
Statului două direcţiuni convergente:
război

5
Valeriu Florin Dobrinescu, Romdnia la Conferinţele de pace. (Paris: 1919-1920, 1946-1947), Editurn
Neuron, Focşani, 1996, p. 130.
''Gheorghe Buzatu, Ioan Scurtu, Istoria Rom4nilor în secolul XX, Editura Paideia, Bucureşti, 1999, p. 93.
7
Gheorghe Buzatu, op. cit., p. X.
• Vintilll. I. C. Brll.tianu Vintilll. I. C. Brll.tianu, Scrieri şi cuvdntări, 11, Imprimeriile „lndcpcndcn\a", Bucureşti,
1938, p. 299-438.
9
Gheorghe Buzatu, România şi trusturile petroliere internaţionale până in 1929, Editura Junimea, laşi ..
p. 71.
111
Idem.
11
P. P. Carp, titular al ministerului Agricultura, Industrie, Comerţ şi Domenii, 18 decembrie 1881- J
octombrie 1895. (Ion Mamina, Ion Bulei, op. cit., p. 179)
12
Gheorghe Buzatu, op. cit. p. 33.
11
· Vintilll. I. C. Brătianu, Scrieri şi cuvdntdri, voi. li, Imprimeriile ,)ndependen\a", Bucureşti, 1938.
p. 411-413.
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O acţiune directă de ocrotire şi de determinare a condiţiunilor cele mai
favorabile, pentru desvoltarea viitoare a industriei petrolului şi o acţiune indirectă de
îndrumare şi de înlesnire a iniţiativelor naţionale.
Acţiunea directă intră mai întâi în cadrul măsurilor legale şi regulamentare pe
care Statul poate să le ia ori când, în vederea bunei rândueli unor interese generale şi de
influenţa lor vor beneficia toate exploatările din tară, oricare ar fi origina capitalurilor
cu care lucrează.
Această acţiune directă trebuie apoi să se învedereze prin:
1. Concentrarea în mâna Statului şi transformarea în serviciu de interes public,
a tuturor mijloacelor de transport şi înmagazinare. (Vagoane-cisterne, conducte având
caracter de interes public, staţiuni de încărcare).
2. Completarea treptată a instalaţiilor portului de petrol din Constanta.
3. Studierea cât mai grabnică a conductelor de ţiţei şi derivate la mare,
împreună cu mijloacele necesare pentru punerea în echilibru a celor două grupuri de
rafinerii din ţară şi din Constanţa.
4. Utilizarea legei de contingentare la timpul necesar, pentru o mărginire a
rafinăriilor existente, la capacitatea actuală de lucru şi limitarea celor de la mare în
consumul intern de lampant. (Aceasta ca măsură de protejare a industriei mici şi mai
ales mijlocii de rafinaj).
5. Aplicarea consecinţelor care decurg din principiile a slei legi, în caz când
situaţia privilegiată creată rafineriilor existente, le-ar împinge să execute o acţiune
condamnabilă asupra consumatorilor. (Modificarea legii în sensul extinderei preţului
maximal de vânzare, de la fabrici la depozite; eventual monopolul Statului asupra
vânzărilor de lampant).
6. Stabilirea unui program bine chibzuit de explorări şi determinări geologice
ale zăcămintelor de petrol. Paralel cu lucrările pentru determinarea geologică, Statul va
trebui să execute în fiecare an printr-un serviciu anumit, sondaje pentru găsirea
zăcămintelor de petrol de pe proprietăţile sale şi pentru studierea stratigrafiei şi
regimului apelor.
Se va organiza acest serviciu în aşa fel, ca să poată executa asemenea sondaje
de recunoaştere chiar pe terenurile particulare, stabilindu-se condiţiuni de plată cât mai
lesnicioase.
7. Cadastrarea proprietăţilor particulare, care cad în zonele de petrol şi
determinarea perimetrelor minimale si solidare de exploatare.
8. Alcătuirea legii de încurajare industrială şi regulamentelor de administraţie
şi politie minieră, aşa ca să asigure o întrebuinţare cât mai largă a elementului naţional,
în industria şi comerţul petrolului.
9. Crearea cu ajutorul capitalului românesc, a unui institut de credit industrial
ale cărui operaţiuni se vor întinde asupra instalaţiunilor, mărfurilor de petrol şi
terenurilor constatate ca petrolifere.
10. Dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului tehnic-profesional şi
comercial, apropiindu-I cât mai mult de nevoile practice ale industriei si comerţului.
11. Păstrarea independenţii exploatărilor noastre aparte de influenţa şi
controlul strein, lăsând însă putinţa înţelegerii de vânzare cu grupările din afară.
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Acţiunea indirectă a Statului, pe care am caracterizat-o mai sus ca opcrll iii•
îndrumare şi de înlesnire, mai ales pentru activitatea viitoare a capitalului romftne~1 .
cere ca aceşti doi factori să se găsească în atingere continuă şi să-şi complc11.111•
mijloacele de lucru şi cercurile lor de influenţă".
Controlarea şi corelarea celor doi factori amintiţi mai sus de către Vintilă I. l
Brătianu va fi realizată doar în condiţiile unei analize şi a refacerii economiei RomAnl111
Mari şi ale unei reforme legislative destinată stimulării acumulărilor de capital 111
industria petrolieră subordonată intereselor naţionale.
România va fi până în anul 1922 principalul producător de petrol şi prod11~1·
14
petroliere din Europa • Capacităţi industriale petroliere şi terenuri din Vechiul Re"'·"'
şi din România Mare, aparţinând statelor învinse, vor trece în patrimoniul stat11h11
român sau în administrarea unor companii aparţinând aliaţilor, după Conferinţa de Pun
de la Paris. În timpul lucrărilor Conferinţei şi pe parcursul negocierilor privind tratatd1·
de pace, relaţiile dintre România şi marile puteri ale Antantei au fost tensionate dr
presiunile reprezentanţilor acestora, dictate de propriile interese în controhurn
petrolului românesc 15 • Vechile alianţe erau înecate în petrol 16 .
Regimul minier până la 1918 conţinea 19 legi şi va putea fi modificat al1111
1
după promulgarea Constituţiei din 1923, respectiv, potrivit art. 20, devenit 19 ulterior '
Regimul minier constituţional impus de liberali în lucrările Delegaţiunii Comisiei dr
revizuire a Constituţiei au fost respectate până anii '30.
Naţionalizarea subsolului a adus statului român peste 150.000 de hectare dr
terenuri petrolifere, în cea mai mare parte neexplorate 18 şi poziţia de a putea nego1:111
cât mai favorabil dobândirea de tehnologie şi de capital din străinătate.
Mai ales dupA primul război mondial, România suferea, într-adevăr, de o acutll
criză de capitaluri pentru soluţionarea căreia nu erau decât două căi.
Una, de participare necondiţionată a capitalului străin, rămasă în istorie suh
denumirea de politica „porţilor deschise" şi alta, cunoscută sub formula •frin 1101
înşine", de acceptare a finanţei internaţionale in cadrul unei colaborări limitate 1 •
Între avantajul de a avea capital imediat, însă străin, şi necesitatea obiectiva ş1
vitală consolidării factorilor naţionali era de preferat a doua soluţie şi aceasta pentru
faptul binecunoscut că România interbelică era o ţară destul de bogată „pentru ca sa ne
putem în timp crea un capital mobiliar suficient nevoilor noastre; nu atât de bogatA c11
să ne permitem sacrificarea bunurilor ce avem către străini numai pentru a pune capllt
20
mai repede unei situaţiuni grele" .
Dezvoltarea economicii. a României Mari are ca vectori partide politi1.:c
grupate în jurul celor doull. proiecte economico-financiare: Prin noi înşine (P. N. L.) ş1
Porţi deschise (partidele politice din opoziţie, din perioada 1922-1928).

"Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 9.
"Idem, p. 114
16
Gheorghe Buzatu, Problema pe/rolului romdnesc la Conferinţa de Pace de la Paris din 1919, în A I. I. A
„A D. Xenopol", tom VII I 1970, Iaşi, p. 225.
17
Constituţie e fost promulgat! ln ziua de 28 mllltie 1923, prin Decret Regal nr. 1360.
1
• Gherghe Buzatu, op. cil., p. 136.
" Ioan Seizu, Politica economicii a României intre 1922 şi 1928, Editura Academiei R. S. R., Bucureş11.
1981, p. 38.
211
Al. Topliceenu, Bogdţille Romdniei şi capitalul strllin, în Democraţia, XV, 1927, 7-8, p. 89.
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Folosind calul troian al capitalului, Marile Puteri vor încerca să limiteze şi
interesele economice ale României. Dacă a treia decadă a secolului este dominată de
Partidul Naţional Liberal, activitatea partidelor din opoziţie va deschide porţile
intereselor Marilor Puteri, reprezentate de state ori de companii petroliere
1ransnaţionale, mai ales pentru a slăbi puterea economică a liberalilor şi nu din cauza
21
imposibilităţii găsirii şi a refacerii capitalurilor româneşti •
Analiza resurselor de capital românesc şi a resorturilor politicii economice
liberale conduc către afirmarea faptului că politica „prin noi înşine" nu era o cerintA de
conjunctură, tipică perioadei 1922-1928, ci o linie de forţă a doctrinei liberale, bazată
pe teza colaborării echitabile între stat şi capitaluri autohtone, pe de-o parte şi
capitalurile străine, pe de altă parte.
Dovezi există în programele mai vechi ale P. N. L„ cu precizarea că, după
Marea Unire, prevederile si principiile formulei au fost exprimate mai categoric22 •
Controlarea fluxului de capital străin necesar urma să se facă, în deosebi, prin
recunoaşterea drepturilor capitalului românesc, mai ales liberal, aspect exprimat
elocvent de unul din senatori care preciza în şedinţa din I 7 iunie I 924: „Cine vrea să
vie la noi, e liber, dar să ştie că e la noi acasă!" 23 •
Cu toate acestea, trebuie să menţionăm că, mai ales în anii guvernării 19221926, în cadrul P. N. L. nu a existat un punct de vedere comun privind raporturile
dintre capitalurile româneşti şi cele străine. Existau două tendinţe. Pe de-o parte,
preponderenţa capitalului naţional în economie, tendintA care-l avea ca exponent pe
Vintilă I. C. Brătianu, iar pe de alta, acordarea de avantaje şi garanţii de profit
capitalului străin, postulându-se că economia nu se putea dezvolta t!r! participarea
acestuia, tendinţă apărată, cu prec!dere, de Tancred Constantinescu24 .
Răspunsul asupra proporţiei participări capitalurilor străine a fost tot diferit.
Adepţii concepţiei lui Vintilă I. C. Brătianu au arătat că cercurile financiare
internaţionale, sub protecţia unui guvern cu un program economic bine definit, puteau
participa în cadrul unor „organizaţiuni cu caracter naţional şi nu ca o organizaţiune
străină în afară de interesele generale şi permanente ale statului român" 25 .
„Capitalul străin", remarca Vintilă I. C. Brătianu în 1923, trebuie atras „în
cadrul programului ce ne convine" 26 , îndeosebi pentru plata externe ale tehnologiilor
importate pentru noile capacităţi de producţie industrială româneşti, pentru finanţarea

21

Vezi I. Saizu şi C. Botez, Cu privire la politica economicd „prin noi i'nşine" in anii 1922-1928, in Analele
ale Univcrsitlltii ,,AL I. Cu:za" din laşi, Seria lslorie, XV, 1969, 2, p. 245; I. Saizu, Consideraţii
asupra politicii „prin noi fnşine", în perioada 1922-1.928, ln „Studii", 26, 1973, 2, p. 321.
ştiinţifice

Naţionalismul economic şi doctrina partidelor polii/ce din Romdnla. Rezulwtele politicii economice de la
1859 la 1930, Imprimeriile Independenta, Bucureşti, 1930, p. 45 şi 57; Manifestul Pari/du/ Naţional-liberal
către aleglitoril din Romdnia, Bucureşti, 1920, p. 5; Biblioteca Centrala de Stat (în continuare se va cita: B.
C. S.), fond. St. Georges, P. N. L. Programe şi declaraţii, 1863-1933, pachet XLV, dosar 4, f 65, 72-73;
Viitorul, I decembrie 1921; Aurora, 25 iunie 1927.
2
-' legea minelor cu expunere de motive, Bucureşti, 1924, p. 220.
2' Contribuţii la istoria capitalului străin in România de la efdrşllul primului război mondial pdnli la ieşirea
din criza economicli din 1929-1933, Editura Academici RomAne, Bucureşti, 1960, p. 38-40; I. Saizu, op. cit.,
22

r· 335-336.

Naţionalismul economic„., p. 59.
u. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, (în continuare se va cita A. N. I. C.), Fond Casa RegalA, Dosarul nr.
9/1923, f. 7-8.
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lucrărilor

mari, pentru consolidarea datoriilor şi pentru înzestrarea în condiţii mai
. ·27
a Român1e1 .
Ministrul de finanţe Vintilă I. C. Brătianu diviza capitalul străin potrivii
criteriilor de utilizare, pe de o parte, în cel de care avea statul nevoie pentru înzestrarcn
sa şi căruia i se îngăduia accesul la noile lucrări industriale şi pe de altă parte, în cel
necesar participării la exploatarea intensivă a resurselor naturale. „Principiul
colaborării'', - sublinia mentorul doctrinei economice liberale • „trebuia să fie cn
întreprinderea să aibă caracter real naţional, în care iniţiativa străină participă în rolul
ei adevărat util, adică pentru utilaj, pentru educaţia personalului naţional prin
experienţa ce au şi pentru capitalul ce lipseşte şi care îndeosebi este cerut pentru plăţile
în afară" 8 • Capitalul străin putea veni însă şi sub forma unor ilnprumuturi de stat, fllrR
a ştirbi însă independenţa României29• Aşadar, accentul în cererile privind participareo
capitalului străin trebuia să cadă pe dotare, tehnologii şi educaţie profesională de
specialitate şi nu pe cooperarea strict financiarl!. 30 •
Cu privire la premisa cea mai importantă a Legii Minelor, la programul
economic liberal din decada brătienistl!., marele diplomat Nicolae Titulescu a afirmat în
anul 1926 că ,.prin noi înşine, pe care mulţi ar dori s-o ridiculizeze, era singura politici\
rodnică pentru România; nu era vorba de a ridica un zid chinezesc, ci de a realiza o
reală stăpânire a propriilor idealuri" 31 .
Principiul colaborării loiale, prin schimb reciproc,
a se primejdui
independenţa economică a statului român, stă Ia baza conduitei reprezentanţilor
diplomaţiei economice româneşti aflaţi în dialog cu politicieni, oameni de afaceri şi
diplomaţi ai Marilor Puteri. Această teză a fost expusă şi în memoriul adresai
străinătăţii, în anul 1924 şi în interviurile acordate tot de Vintilă I. C. Brătianu la
Londra şi la Paris, ori în actul de apărare faţă de Manifestul bancherilor din 1926, care
condamna tendinţa de industrializare a ţărilor agrare şi pledau pentru măsuri de
protejare a economiilor statelor pe care le reprezentau financiar3 2.
uşoare

mea

21

Naţionalismul economic.„, p. SB.

21

A. N. I. C., Fond Casa Regala, Dosar nr. 9/1923, f. 8.
20
V. I. BrBtianu, Situa/iafinanciard a Rom4nlet, Bucureşti, 1925, p. 18-19.
311
1. N. Angelescu, Politica economică a Romdniei, Bucureşti, 1919, p. 37-38.
31
Villorul, 16 iunie 1926, p. 2.
32
Na/lonallsmul economic„., p. 61-63; P. N. Panaitescu, Manifestul economic al bancherilor din Europa.
Bucureşti, 1926; Adevllrul, 24 octombrie 1926.
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VINTILĂ I. C. BRĂTIANU AND THE MINE LA W

MODIFICATIONS PREMISES (1895-1924)
Abstract
Till 1922, Romania would be European main oii producer. Legal, economic
and financial project "By Our Selves!" issued by Romanian National Liberal Party One
at the beginning ofthe XX Century was one ofthe most important vectors of Romanian
Economic development in the period from I 895 to 1924.
The work „Vintilă I. C. Brătianu and the Mine Law Modifications Premises
( 1895-1924)" presents some of the most interesting steps of the way to legally and
diplomatically express Romanian Economical Diplomacy loyal partnership principie,
based on mutual exchange, to avoid threats to Romanian state economical
independence.
Based on Vintilă l.C. Brătianu activity, the mentor of the liberal project
mentioned ahead, one could say this principie was the backbone of Romanian
Economic Diplomacy conduct during the diplomatic dialogue held with Great Powers
politicians, businessmen and diplomats.
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MILITARI DIN UNITĂŢILE DIVIZIEI A 3-A INFANTERIE
SUSPECŢI DE ACTIVITĂŢI SUBVERSIVE (1932)
ALEXANDRU ALIN SPÂNU

0

La începutul celui de-al patrulea deceniu al secolului XX, România se afla
într-o situaţie dificilă din punct de vedere economic şi relativ stabilă din punct de
vedere politic. Criza economică mondial!, izbucnită în I 929, a afectat şi România, iar
reîntoarcerea printului moştenitor Carol şi încoronarea sa ca rege, în 1930, a bulversat
viaţa politicii a ţlrii. Armata, un sprijin de nădejde pentru noul rege Carol al II-iea, nu a
fost, la rândul ei, scutită de influenţele negative ale crizei economice. în context, unii
dintre militarii care se aflau sub arme propagau ideile politice sau religioase pe care le
aveau în viaţa civilii şi care subminau siguranţa statului român. Tocmai de aceea,
organele contrainfonnative militare supravegheau atent activităPJe militarilor în tennen
şi ţineau legătura cu Centrele de Recrutare sau Siguranţa Generală a Statului, pentru a
identifica, supraveghea şi combate eventualele acţiuni subversive.
Prezentăm, în continuare, un studiu de caz referitor la problemele existente şi
persoanele suspecte de activităţi subversive din cadrul Diviziei a 3-a infanterie, în anul
1932.
La 10 martie 1932, prin nota nr. 429, Corpul 1 Armată a cerut Diviziei a 3-a
infanterie centralizarea datelor privind suspecţii din unităţile militare care i se
subordonau, pe tabele nominale şi activităţile în care erau implicaţi. Acest lucru fusese
deja executat de Regimentul Muscel nr. 30, Regimentul 6 artilerie şi Regimentul I
vânători „Principele Moştenitor Ferdinand" care raportaseră, în perioada 19-25
februarie 1932, situaţia suspecţilor din propriile unităţi.
Astfel, în cadrul Regimentului Muscel nr. 30 exista un singur suspect 1,
comunist, Vladimir ZAvadll, contingent 1931, venit de la Centrul de Recrutare Cetatea
Albă. Regimentul 6 artilerie avea 6 suspecţi2, dintre care trei dezertori în Ungaria
(Alexandru Andraşi, Francisc Bally şi Ion Deac), doi comunişti (Francisc Naghi şi Iosif
Szabo) şi un sectant baptist (Loghin Crahmaly). La rândul său, Regimentul 1 vânători
identificase doi comunişti - Pavel Matezi, care avea „sentimente ostile ţării" 3 , şi Carol

' Centrul de Studii Euro-Atlantice, Bucureşti.
1
Arhivele Naţionale lslorice Centrale, fond Ministerul de Rlzboi-Cabinetul Ministrului, dosar nr. 255/1932,
f. 9.
2
Ibidem, f. I I.
3
Ibidem, f. 13.
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Panath, împreună cu un şovinist aflat „în supraveghere strictl" 4, Ştefan Filip.
În perioada 25 noiembrie 1931-25 februarie 1932, în unităţile subordon111"
Diviziei a 3-a infanterie au fost descoperiţi 15 comunişti, patru şovinişti, doi ru
sentimente ostile ţării (ambii fiind membri ai sindicatului comunist) şi un advenli~1'
Regimentul Argeş nr. 4 avea în rândurile sale pe Iosif Cernny, Iosif Sortozi şi Atann~r
Meladof, toţi simpatizanţi ai partidelor muncitoreşti şi mişcării comuniste, Regimen1111
Muscel nr. 30 identificase doi comunişti (Tazetos Mihaiu şi Siptasi Mihaiu), un 1tl1
comunist fiind descoperit la Regimentul 6 artilerie (Ioan Anton Nyagyi). Cei mai mulp
suspecţi se aflau în rândurile Regimentului l vânători - în numar de şase - ei fii111I
împărţiţi în trei comunişti (Petru Fogorossy, Ludovic Samberder şi Arcadie Schmic.llJ.
doi cu sentimente ostile ţării (Pavel Matefi şi Carol Donath) şi un şovinist (Filip
Ştefan).

În cadrul Legiunii de Jandarmi Argeş se aflau în supravegherea organel111
contrainfonnative un număr de şapte militari, toţi minoritari6 : Vasile C. Nenci11
(bulgar), Husein Amet, Abil Bilil Idiris (ambii Turci), Gheorghe Wala (slovac), Loghin
Vladicenco (rus), Sava Pantin şi Milan Popovici (ambii sârbi).
La data de l aprilie 1932, Regimentul Argeş nr. 4 a raportat Diviziei a 3-n
infanterie, Biroul 2, identificarea sau supravegherea în continuare a militarilor suspec1i
din unitate: Francisc Bologh (comunist), Isachi Perepelchin („în serviciul
bolşevicilor''\ Ivan M. Atanasov (comunist şi iredentist bulgar), Iosif Cemny
(comunist), Gavril Sarkozi (comunist) şi Atanase Meladov (comunist).
Peste 10 zile, aceeaşi unitate a revenit cu o altă listă' care cuprindea nu mai
puţin de 20 de nume. Ultimii de pe această listă sunt primii de pe tabelul din 1 aprilie
1932. Dintre cei 17 suspecţi, doi au fost descoperiţi de organele contrainformative ale
Regimentului (Ernest Fulop şi Mihai Marier), alţi 10 fiind comunişti dovediţi: lohann
Francisc Fried, Aladar Hirsch, Iosif Hodragy (dat în urmărire de Brigada de Siguran\A
Făgăraş), Iosif Cociş, Iosif Kovacs, Adrian Teglaş, Ioan Kiss, losifBlank, Adrian Daly,
Sigfried Gabor, Samuel Senghel (urmărit de Siguranţa Generală), Leib Braustein
(urml\rit de Siguranţa Generală), Francusc Marier (urmărit de Siguranţa GeneralA),
Zalhman Veinburg (dat în urmărire de Centrul de Recrutare Tighina) şi Francisc Pohl
(dat în urmărire de Centrul de Recrutare Satu-Mare).
O zi mai târziu, la 11 aprilie 1932, Regimentul 6 artilerie, cu garnizoana în
Piteşti, a raportat9 despre cei trei militari suspecţi existenţi, dintre care doi fliceau parte
din sindicatul unitar comunist (Francisc Naghi şi Iosif Szabo), iar unul era ,d_ventist
(Loghin Crahmaly). Nu mai puţin de 16 militari aflaţi sub arme se aflau suprllf'vegheaţi
de cadrele Biroului 2 al unităţii, conform unui materiat 10 datat 16 aprilie 1932.
11
Spre sflrşitul lunii aprilie 1932, Regimentul Muscel nr. 30 a transmis , sub
4

Ibidem, f. 13.
Ibidem, f. 42.
6
Ibidem, f. 35.
1
Ibidem, f. 53.
8
Ibidem, f. 18-19.
9
Ibidem, f. 31-33.
w Ibidem, f. 28-29.
11
Ibidem, f. 59.
5
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semnâtura locotenentului V. ·Miiru§anu, ofiterul cu informapile, date §Ï informatii
despre cei doi suspecti din unitate, ambii comuni§ti, Mihai Fazeka§ ~i Mihai Liptok.
În prima zi a Iunii mai 1932, Regimentul 1 vânâtori a constatat câ un numâr de
cinci militari se aflau în evidente ca suspecti 12 datoritâ simpatiilor comuniste (Pavel
Matafi, Carol Donath, Petru Fogorossy, Ludovic Samberder ~i Arcadie Schmidl) sau
actiunilor ~oviniste (~tefa:n Filip). Tot atunci, Legiunea de Jandarmi Arge§ a raportat
Diviziei a 3-a câ, în afarâ de cei ~apte suspecti identificati anterior, nu se mai atlâ nici
un militar în supraveghere 13 , acel~i lucru fiind valabil §Ï la Regimentul 6 artilerie 14 •
Sectia de Pompieri din Câmpulug-Muscel avea, la jum!Uatea anului 1932, un
singur suspect, comunist, Mihai Elemir Horvat, aflat sub supravegherea organelor
specializate 15 .
În IUÎla iulie 1932, doar Regimentul Muscel nr. 30 avea în supraveghere,
printre militarii în termen aflati sub arme, patru suspecti, toti comuni~ti 16 (Rubin
Schechter, Eufimie Rebitchi, Mihai Fazek~ ~i Ion Perivera), în timp ce restul unitâtilor
n-au identificat noi cazuri de activitâti subversive.
Corpul I Armatâ a cerut Diviziei a 3-a infanterie, la data de 19 iulie 1932, prin
nota nr. 1263, câ comunice dacli ,,la cazierul oamenilor trimi§i la corpurile de trupli din
ace! Comandament pentru a urma §Coala de Armuriei §Î Artificieri se gâse~te ceva
suspect" 17, iar râspunsul a fost dat 3 !uni mai târziu, la 19 octombrie 1932, §Î indica pe
Joan Hodoroagli clin Regimentul Muscel nr. 30 c!I. are ,,idei comuniste" 18 •
La sfâr~itul anului 1932, Corpul l Armatli a atentionat Divizia a 3-a infanterie
câ, în urma analizelor efectuate în unitlitile care i se subordoneazâ, s-a constatat c!I.
,,propaganda subversivà s-a intensificat în cursul acestui an §i graviteazâ, în special, în
jurul recrutilor" 19• De asemenea, activitàt,i daunàtoare ordinii ~i sigurantei statului au
fost des~§urate de unii dintre militarii în termen redus, ale cliror acpuni ,,tocmai
datorità nivelului lor intelectual ridicat, pot fi foarte periculoase - deci urmeazà a fi
subiectul unei supravegheri pe cât de atente, pe atât de inteligente" 20 , dupa cum a
atentionat §Î propus Corpul l Armatà.
La 'rândul sliu, Divizia a 3-a infanterie a centralizat datele de la unitlitile din
subordine §Î a alcàtuit un materia!2 1 eu numiirul suspectilor, originea !or §i activitâtile
pentru care erau supravegheati. În total, organele contrainformative aveau în observare
un numlir de 32 de militari, dintre care 19 unguri, 6 ru~i, 4 români §Ï câte un bulgar,
evreu ~i sas. Ace~tia erau vinovap, în cea mai mare parte, de apartenent! la comunism
dar, în cadrul acesta, existau câteva nuante: ,,bànuit cli are idei comuniste"22 , curier în
serviciul sovietelor, propagandist comunist, membru în sindicatul unitar comunist, etc,
12

Ibidem, f. 71.
Ibidem, f. 74.
Ibidem, f. 61.
15
Ibidem, f. 90.
16
ibidem, f. 109.
17
Ibidem, f. 123.
18
Ibidem, f. 126.
19
Ibidem, f. I 51.
20
Ibidem, f. 151.
21
Ibidem, f. 218.
u Ibidem, f. 218.
13
14
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la care se adàugau patru sectanµ (trei baptii,ti i,i unul adventist), doi iredentii,ti eu
,,sentirnente ostile fârii" 23 , respectiv câte un dezertor i,i un i,ovinist.
O altà situatie numericà, întocmità tot de Divizia a 3-a infanterie24, a avut în
vedere numàrul' i,i nap.onalitatea ofiterilor Ûl rezervà. Din totalul celor 1148 de ofiteri în
rezervà aflati în evidente, 764 contau la Regimentele Argei, nr. 4, Muscel nr. 30 i,i 6
artilerie. Ponderea cea mai mare era depnutà, cum era i,i normal, de români (S 19),
urmati de germani (83), unguri ~i secui (62), rlllji ~i ucraineni (43), evrei (29), sai,i (22),
respectiv-bulgari ~i gàgàuzi (6).
Din punct de vedere al sigurantei, organele contrainfonnative militare au
dovedit cà stàpânesc situatia, identificând sau fiind anuntati despre militarii suspeqi. Pe
de altà parte, trebuie remarcatà afluenta de tineri care erau atrai,i de curentele de stânga
~i, mai ales, de rnii,carea comunistà, Ûl orice formà actiona ea. Acest luqu poate fi,
partial, explicat prin situatia grea econornicà existent!!. Ûl perioada respectiva, care a
coincis marea criz! economicà mondialà. Lipsa locurilor de muncà, inechitàtile sociale
~i perspectivele îndepàrtate de îmbunàtàtire a situapei au condus, iremediabil, càtre
atractia exercitatà de curentele extremiste. Extrema dreaptà propaga justitia socialà ~i
pedepsirea violentà a vinovatilor de tot soiul, în timp ce comuni~tii propuneau
egalitatea în drepturi i,i bunàstarea pentru toti. La acestea, s-au adàugat ~i manifestàrile
iredentiste, al câror tel a vizat desfà~urarea de actiuni subversive la adresa statului
român pentru destabilizare ~i dezintegrare, Ûl scopul acaparàrii unor regiuni din statut
national unitar fàurit eu sânge, sudoare ~i Iacrimi la l Decembrie 1918.

MILITARY OF THE THIRD DIVISION INFANTRY UNITS
WHO WERE SUSPECTED OF SUBVERSIVE ACTIVITIES (1932)
Abstract
The world economic crises broken ant in 1929, affected Romanian, too, and
the retum of the inheritor prince Carol his coronation in 1930 unsettled the political life
of the country. The army, which repres,ented an important support for the new king
Carol Il, was not exempt from the negative aspects of the economical crises. This
means that some of the militaries of the army propagated the persona! politics and
religicms ideas and this undermined the security of the Romanian State. Because ofthis,
the contra informative authorities supervised attentively the activities of the people who
were in the military service and the were in connection (they kept touch) with the
Centers of Recruitrnent or with the General Security of the State, in order to identify
and supervise and fight against the eventual subversive actions. The contra informative
authorities proved that managed the situation, identifying or being infonned about
suspect militaries. On the other hand it must be underlined the affluence (throng) of
young people who were attracted by the left wing, especially by the communist
movements.
23
24

Ibidem, f. 218.
Ibidem, f. 172.
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ECOURJ ALE DEMISIEI GENERALULUI ION ANTONESCU
DIN FRUNTEA MARELUI STAT MAJOR (DECEMBRIE 1934)
AURELIAN CHISTOL•
Armata reprezintA o institutie fundamentalà ~i indispensabila oricârui stat
modem, deoarece este organismul prin care se realizeazà mentinerea integritatii
teritoriale ~i a suveranitAtii nationale a unei tari, constituindu-se astfel într-un garant al
lini~tii la fruntarii, al evolutiei interne p~nice spre progrese în toate domeniile, dar ~i al
mentinerii unui regirn politic de democratie liberalà.
În anii 1933-1934 sarcina sa era îngreunatA de contextul international tot mai
tensionat ~i favorizant al escaladârii violentei ~i degenerârii sale într-un conflict
generalizat, determinat în principal de atitudinea agresivà a Germaniei, care se
reînarmase ~i fàcuse o politica de stat din sfidarea oricâror nonne internationale în
domeniu, încurajând sa urmeze aceastA cale ~i o serie de alte târi interesate în revizuirea
tratatelor de pace de dupa ,,marele razboi", precum ltalia sau Bulgaria. 0 politicâ
asemânàtoare, mai ales în ceea ce ne prive~te, urmàrea ~i Uniunea Sovietica, ceea ce
fàcea ca, dàtoritA poziµei sale geo-strategice, România sà se afle pe ,,lista neagra" a
principalelor state revizioniste;
În orice stat, ce! mai înalt organism militar este Ministerul Apararii Nationale,
al carui titular este ~i reprezentantul armatei în guvem. Daca respectivul departament se
ocupa ~i de trasarea directiilor generale de evolutie ale o~tirii, rolul de a coordona
pregàtirea sa de razboi, de a o mobiliza ~i organiza prin preglitirea mobilizarii
teritoriului ~i a întregii natiuni, prin elaborarea regulamentelor militare, prin informarile
fàcute asupra fortelor armate ale celorlalte state, dar ~i de pregàtire a planurilor de
ràzboi, de studiere a transporturilor militare, de îndrumare a instrucfiei premilitare, dar
~i de organizare a învlitâmântului ost~esc îi revenea Marelui Stat Major .
El constituia structura de comandà determinantà pentru asigurarea functionârii
normale a organisrnului militar, în ciuda faptului cà resursele financiare ale
ministerului au fost în permanenia insuficiente. Oin acest punct de cornandâ se exercita
adevarata conducere a trupelor de uscat prin intennediul diviziunilor ~i sectiilor
specializate ce-1 compuneau .

Universitatea din Pite~ti.
0
, Enciclopedia României, vol. I, Statu/, Bucur~ti, Irnprimeria Nafionalll., 1938, p. 703.
2
•••, /storia mllitara a poporu/ui român, vol. VI, Evolu//a sislemului mililar national in anii /9/9-1944,
Bucure~ti, Ed. Militarll, 1989, p. 206. ln timpul guvemArii Tata.rescu (1934-1937) era structural in doua
1

•
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Începând de la 12 decembrie 1933, în fruntea M. St. M. se afla generalul de
brigadA Ion Antonescu, comandant al Diviziei a 3-a Cavalerie, care beneficia de o
delegatie provizorie de conducere a acestui organism, el fiind în realitate sub§ef al
statului major, întrucât nu avea gradul necesar de general de divizie. Antonescu a fost
totu§i numit în postul respectiv la recomandarea conducerii P. N. L., ~i, în principal a
lui 1. G. Duca, obtinând §i agrementul regai3.
Personalitate deosebit de controversatll în istoriografia româneascà, mai ales
datorità rolului jucat în timpul celui de-al doilea ràzboi mondial, care i-a marcat de
altfel, in mod tragic destinul, Ion Antonescu4 a fost în 1933-1934 omul potrivit la locul
potrivit, datoritll energiei de care a dat dovadà în a identifica bolile armatei române ~i a
càuta remedii urgente ~i cât mai pupn costisitoare pentru ele.
Venirea sa în fruntea M. St. M. avea loc pe fondu! e§uàrii încercàrilor
anterioare, oricum timide, de a înzestra armata cu mijloacele necesare pentru a face fatà
unui ràzboi, §i în conditiile noilor amenintàfi proferate de statele revizioniste.
În vederea modemizàrii annatei, Ion Antonescu a urmàrit douà planuri. Unul
teoretic, ce viza buna pregàtire a ofiterilor de stat major prin asimilarea ultimelor
noutàti privitoare la tactica militarâ §i un plan concret, vizând înzestrarea O§tirii cu
armament ~i tehnicà de luptà performante, obtinute din stràinâtate, dar ~i prin crearea
unei competitive industrii de apàrare în tarà5 .
~eful M. St. M. §i-a propus sâ obµnâ adoptarea unei noi legi asupra acestui
organism, ce trebuia transformat ,,pe bazele indicate de bunul simf', iar prin vizitele
intreprinse in diferite capitale europene a actionat pentru consolidarea raporturilor
militare cu aliatii României. Cât timp a condus Statu! Major, Ion Antonescu a fost pe
deplin implicat în elaborarea unui vast program de modemizare a annatei, a càrui
aplicare a fost din nefericire, blocatâ datoritll unor factori obiectivi ~i subiectivi. De
altfel, întreaga sa activitate a fost boicotatâ în permanenta de persoane apropiate de
Camarilâ, astfel încât i-a ramas o singurâ soluµe onorabilâ de a ie~i din acest impas ~i
anume: demisia6.
Gestul respectiv a declan~at un veritabil seism nu doar în annatâ, ci, mai ales,
pe scena politicâ unde a stâmit o serie de d.iscutii pâtima§e, ce au avut §Î menirea de a
pune guvemul într-o posturâ delicatâ. Dacitavem în vedere §Î ecourile internationale

diviziuni eu 6 sectii subôrdonate, dar ~i in secfii, servicii ~i birouri indepcndente aflate direct in subordinea
~efului s!l.u sub~efului M. St. M.
Teofil Oroian, Gh. Nicolescu (coord.), $efii Statului Major General Romdn. /859-2000, Bucure~ti, Ed.
Europa Nova, 2001, p. 170.
' NA.scut la 2 iunie 1882 la Pi~ti, a urrnat cursurile $colii Militare de OfiJeri de Infanterie ~i Cavalerie
(1902-1904) ~i $coala Superioara de Razboi (1909-1911). A urcat treptele ierarhiei militare de la gradul de
sublocotenent (1904), la ce! de mare~al el Românici (1941). De asemenea, a lndcplinit unelc funclii de seama
precum: a~at militar le Paris (1922-1923); la Londra (1923-1926); e fost director al $colii Superioare de
Rllzboi (1927-1929; 1931-1933); secretar general al M. Ap. N. (1928); ~efel M. St. M. (1933-1934); ministru
al apa.ra.rii nationale ~i ad-interim al Aerului ~i Merinei (1938), comandant al Corpului Ill ArrnetA (1938);
conduc!l.tor el Stetului (1940-1944). Fiind catelogat drept criminal de r!l.zboi a fost condamnet le moarte ~i
executet le 1 iunie 1946 la Jileva. (cf Alesandru Dutu, Florice Dobre, Drama generali/ar români (/9441964), Bucur~ti, Ed. Enciclopedicll, 1997, p. 34).
5
T. Oroian, Gh. Nicolescu (coord.), op. cil., p. 172.
'' Ibidem, p. 174-176.
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stâmite de demisia ~efului M. St. M., ne putem fonna o idee asupra impactului acelui
eveniment spectaculos plin de semnificaµi.
Motivatiile deciziei generalului Antonescu au fost prezentate de cl!.tre el însu~i,
prin intermediul a doua. scrisori din 7 ~i 8 decembrie 1934, adresate premierului
Gh. Tl!.tl!.rescu.
În prima dintre ele, demisionarul a flcut referire la dificulffitile întâmpinate din
partea ministrului api!.rârii, gen. Paul Angelescu, d~i primise asigurl!.ri ferme, atât din
partea ~efului guvemului, cât ~i din cea a regelui, cl!. programul de înzestrare al armatei
nu va avea de suferit din cauza raporturilor tensionate dintre cei doi generali.
Referindu-se la modul în care ministrul de resort a înteles sl!. colaboreze cu el,
Antonescu arl!.ta: ,,dupl!. o perioadl!. foarte scurtl!. ~i încurajatoare, de cairn, a revenit la
vechile obiceiuri. Aproape zilnic sunt suspectat, bruscat, observat pentru lucruri
imaginare sau superficial cunoscute, datorate în parte ~i intrigilor celor din jurul sl!.u.
În plus, de nenuml!.rate ori subaltemii mei sunt chemati la Minister, observati
~i brutalizati pentru fapte de care nu sunt vinovaµ".
Singura concluzie pe care o triigea Ion Antonescu era cii ,,dat fiind aceastl!.
situatie care ml!. împiedicl!. total de a lucra, fiindcl!. trebuie sl!. caut sl!. ml!. apl!.r la fiecare
pas, gi\sesc ci\ a mai persevera în a mai rl!.mâne în capul institutiei, este a contribui la
anihilarea ei tocmai în perioada când ea trebuie sl!. fie cât mai intensâ ~i a ml!. face
pl!.~ la dezastrul moral ~i militar pe care îl pregl!.tim cu astfel de procedee".
În încheiere, el flcea o observatie pe cât de reall!., pe atât de dureroasi\:
,,Putregaiul este ~a de mare, încât a mai rl!.mâne în mijlocul lui înseamnl!. a-mi lega ~i
eu numele de un dezastru care este inevitabi~ dacâ continul!.m sistemul ~i metodele de
lucru actuale. Acei care au dus o~tirea în halul actual, nu pot s-o îndrepte ~i împiedicl!.
~i pe alµi s-o faci\" 7.
Din dorinta de a oferi o justificare suplimentara gestului sl!.u, Antonescu a
revenit, în ziua urml!.toare eu o altâ scrisoare, in care prezintl!. ~i alte elemente concrete
privind dificultatile insurmontabile întâmpinate. Fiind pe deplin convins ci\ ~i-a flcut
datoria ~i mentinându-~i fermitatea în privinta demisiei, el 1-a avertizat încl!. o datl!. pe
Htl!.rescu asupra situatiei reale a o~tirii, flcând urmiitoarele aprecieri: ,,Situatia tragicl!.
a armatei, cauzele care au provocat-o ~i mllsurile de îndreptare care se impun vi le-am
arl!.tat ( ... ). Ati vl!.zut ~i v-ati dat seama cât este de :fi\cut ~i cât de grabnic este de lucrat
~i ce totall!. schimbare trebuie realizatl!. pentru a se salva un organism in agonie.
Dati-mi conditii prielnice de lucru ~i tàrii a putea face instantaneu totul, pot
totu~i îndrepta mult într-un timp foarte scurt.
Cum ele, cu toate garantiile care mi s-au dat, nu se pot realiza, trebuie sl!. plec
~i vl!. rog sl!. credeti ca nu o fac pentru a mil deroba din fata furtunei care se apropie. Dar
cu sistemul §Î eu oarnenii actuali nu mai pot merge mai departe.
Sil vinâ altul, sunt multi care pândesc acest post, sâ-~i ia raspunderea. Mâ duc
pe front ca comandant de divizie §i chiar ca soldat. Nicidecum ca ~ef de Stat Major eu o
8
armati\ :fi\cutl!. ~i instruit! a~a cum este" •

1
Un document din 7 decembrie 1934, ln ,,Timpul", anul IV, nr. 1216, 19 septembrie 1940, p. 1,3.
• A doua scrisoare din 8 decembrie 1934 asupra stèir//or din armata, în ,.Timpul", anul IV, 20 septembrie
1940, nr. 1217, p. 1,3.
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Demisia a fost primit:â în 11 decembrie I 934 de câtre premier, care, a~a dupâ
euro avea sâ relateze într-un memoriu redactat pe 20 iulie I 951, în timpul detentiei, îl
considera pe Antonescu: ,,un militar capabil, dar (care) era un anormal, un
dezechilibrat, un om bolnav de o arnbitie nemâsurat:â ~i capabil de orice act care ar fi
dat satisfactie acestei ambitii" 9.
în mod eu totul misterios dupâ euro observa ~i istoricul Larry L. Watts
,,contrar procedurii obi~nuite, anuntul privitor la demisia ~i înlocuirea sa n-a fost
publicat nici de cotidiene, nici de Moriitorul Oficial, iar Palatul a dat indicatii
cenzorilor sâ nu perrnitii nici unei aluzii referitoare la împrejurârile în care plecase
Antonescu de la Marcle Stat Major sli se strecoare în mass-media" 10•
Faptul câ guvemul, de~i a permis presei sâ publice numele succesorului lui
Antonescu, i-a interzis sâ facli referiri la demisie ~i la cauzele sale, dar ~i la
personalitatea retrasà din functïe a determinat crearea unei stâri de agitatie printre
·
militari, jumali~ti ~i politicieni.
Bine informat ca mai mereu, C. Argetoianu consemna în memoriile sale din 13
decembrie 1934 referitoare la eveniment urrnâtoarele: ,,Mare vâlvâ in armatii. Ofiterii
tineri sunt cu Antonescu - generaliî bàtrâni împotriva lui. Se zice cli cauza mutlirii sale
a fost îndoitâ: încordarea raporturilor pe care le întretinea, sau · mai bine zis nu le
întretinea cu generalul Paul Angelescu, ministrul aplirlirii nationale - ~i un incident
diplomatie. Antonescu trata de pro~ti - probabil pe drept cuvânt - pe mai toti superiorii
sâi ~i mai avea ~i cusurul sâ vorbeascâ prea muh· ~i în fata cui nu trebuia. De curând,
fusese la Belgrad, ~i într-un cerc din care fhcea parte ~i ministrul Poloniei, dup!i ce
làudase thrâ rezervâ arrnata polonà, organizarea ei, arrnamentul ei, aviatia ei - adàugase
«La ce folos pentru noi, ml\ a~tept sà primesc · din zi în zi ordinul. sli încetez orice
raporturi eu arrnata polonezà». lmpresionat, ministrul Poloniei a telegrafiat la Var~ovia,
Var~ovia la Bucure~ti ~i astfel s-a creat un nou incident între Polonia ~i noi" 11 •
Tot pe 13 decembrie, problema demisiei a fost ridicatli în ~edinta Senatului de
câtre N. Miclescu. El a atras atentia asupra momentului nefavorabil in care a survenit,
întrucât pacea se dovedea a fi tot mai ~ubredli, iar ochii opiniei publice erau atintiti
asupra arrnatei. În opinia senatorului, cel mai grav era faptul cli au fost cenzurate 2
articole pe aceastli temà, deoarece elogiau personalitatea generalului Antonescu. Ele
fuseserli semnate de clitre Stelian Popescu în ,,Universul" ~ide Grigore Filipescu în
,,Epoca".
Citindu-1 pe cel din urmli în Sena( N. Miclescu se întreba retoric ,,pentru ce
nu permite cenzura sli aparli în ziare laude la adresa unui general român" ~i cum de este
posibil cli ,,un general de mare valoare e silit sli pliràsescâ un post de mare încredere".
9

Stelian Neagoe, Cazu/ Gheorghe Tlitlirescu: fapta fi rosplata ., tovarli1ilor de drom ", Bucu~ti, Ed.
Machiavelli, 2003, p. 143.
111
Larry L. Watts, 0 Casandra a Romdniel. Ion Antonescu fi lupta pentru refom,a 1918:1941, Bucure~ti, Ed.
Fundatiei Culturale Române, 1994, p. 122.
11
C. Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâlne. Amintlri din vremea ce/or de ieri, vol. X, partea a 8-a ( 19321934), editie St. Neagoe, Buc., Ed. Machiavelli, 1997, p. 386-387.
• in articolul lui Gr. Filipescu, citit de N. Miclescu în fata senatorilor se arlltau urmlitoarele: ,.Plecarea d-lui
general Antonescu de la M. St. M. nu poete sil nu strângll inime oricftrui bun român. in fara noastrà sunt multi
oameni inteligenli, mei putini oameni capabili ~i foarte putini oameni de caracter. Generalul Antonescu
posedll în cel mai înalt grad inteligenfa, capacitatee ~i caracterul. Oitirea noastrll este lipsitll de multe
elemente de ordin material. Generalul Antonescu îi da lncrederea, acest factor moral indispensabil oricArei
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Profitând de prezenta la ~edinfâ a ministrului de interne Inculet, Gr. Filipescu a
cerut la rândul sâu explicatii asupra ratiunilor care au stat la baza cenzw-ârii articolului
sâu.
Din dorinta de a se disculpa, Ion Inculet a pus totul în seama autoritâtilor
militare care exercitau cenzw-a, atrâgând totu~i atentia câ oamenii politici trebuie sâ
evite a lâuda sau denigra pe militari, fàcând apel la senatori sa nu implice annata în
astfel de discupi politice 12 •
Mult mai vii au fost reacpile printre deputati stârnite de acest caz, câruia i-au
consacrat întreaga ~edintli a camerei din 14 decembrie 1934.
Surprinzator poate, dar prima intervent.ïe pe aceastâ temâ a venit din partea
unui majoritar, Al. Popescu-Nec~e~ti care a criticat regimul de cenzw-a. ~i a comentat în
mod defavorabil decizia primului ministru de acceptare a demisiei lui Antonescu, fàrâ a
cere avizul partidului liberal ~i pe ce! al liderului sâu, Dinu Brli.tianu.
Întrucât Stelian Popescu n-a reu~it si\-~i difuzeze propriul articol pe aceastâ
terni\, deputatul Al. Popescu-Nec~e~ti 1-a citit în fata colegilor. Continutul si\u se
constituia într-un veritabil semnal de alarma. asupra stârilor de fapt din armatâ, în
conditiile în care ,,trâim zile grele prevestitoare de furtunâ. Nu pleacâ un ~ef de Stat
Major fàrâ motive. Tara trebuie sâ le cunoascâ".
Din dorinta de a lini~ti spiritele, ministrul apârârii nationale a intervenit,
justificând aceastâ înlocuire prin faptul câ Antonescu avusese o delegatie provizorie de
a conduce Marele Stat Major, deoarece nu îndeplinea toate conditiile cerute de lege
pentru exercitarea acestei funcµi.
Respectiva explicape a detenninat interventia lui V. Madgearu, care ~i-a pus
întrebarea fireascâ, de ce i s-a dat aceastâ însârcinare lui Antonescu, din moment ce nu
îndeplinea acele condipi ~i de ce n-a fost lli.sat în continuare în functie gen. N.
Samsonovici. Deputatul national-târânist a cerut în mod imperativ, sâ primeascâ
explicatii de la Gh. Tâtârescu în persoanà ~i nu de la un ministru 1 •
Interventia în discupe a doctorului N. Lupu a inflamat ~i mai tare spiritele
datoriti\ aprecierii sale conform câreia este inadmisibilâ o astfel de stare de lucruri prin
care sunt schimbati cei mai capabili oameni ai tarii ,,cum se schimba. cârpele ~i rufele",
declaratie la care s-a asociat Gh. Brâtianu, din dorinta de a folosi ~i acest prilej pentru a
condamna din nou mâsurile exceptionale de guvemare promovate de Tâtârescu 1 •

re~ite. Reputatia sa a trecut hotarele tlrii. La Paris, nu mai tfirziu ca acum 2 luni, am auzit pe unul, din cei
mai straluciti ofi1eri francezi zicând: «Annata romana sufera de mai multe lipsuri, dar are un ~ef pe care
multe armate ar putes sl!-1 invidieze». La Praga ~i la Belgrad a tlcut acee~i putemica impresie. ~i deodatli
aflam cl! generalul Antonescu a demisionat. Pentru ce? Haber n-avem. Nu cAutam sA patrundem anumite
taine, dar constatarn un fapt ~i anume, ca de câte ori un lucru merge bine in 1ara româneasca., nu ne simtim
multumili decât atunci când 1-am distrus. in alte tllri, $eful de Stat Major e mentinut in functiune prin lege
speciala, trecAndu-se peste limita de vârsta. La noi, un ~ef tAnAr, activ, care a dat strl!lucite dovezi de
capacitate in timp de rasboiu, plrl!se$te direc(iunea Statului Major, fllrA ca cineva sa poatA bl!nui pentru ce?
Ciudata tara"!
12
Arhivele Nationale Istorice Centrale (A.N.I.C.), fond Pr~edintia Consiliului de Min~tri, Dosar 29/1934,
f.2-5.
11

,.Dezbaterile AdunArii Deputatilor" (D.A.D.), ln ,.Monitorul Oficial", partea a III-a, nr. 16, 24 decembrie
1934, p. 273-278.
" Ibidem, p. 279-280.
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Un deosebit interes a stâmit interventia lui Dinu Brâtianu, care 1-a elogiat pe
Antonescu, declarând câ a sprijinit numirea sa în 1933 din douâ motive: unul de ordin
intem ~i unul extern. Cel intem era detenninat de capacitatea sa profesionalâ deosebitâ,
evidentiatâ încâ din vremea ràzboiului de întregire, iar cel extem tinea de deplina
încredere cu care era privit de reprezentanµi militari ai aliatilor României.
De~i era clar câ atitudinea lui Dinu Brâtianu era în totalâ lipsà de concordanfâ
cu cea a lui Gh. Tàtlrrescu, pre~edintele P. N. L. a precizat cà, de aceastâ datâ nu va
încerca sâ analizeze decizia guvemului ~i câ nici nu se va implica într-o eventualâ
modificare a acesteia, exprimându-~i fonnal convingerea di primul ministru îl
considera la rândul sàu pe gen. Antonescu, drept un ,,eminent ofiter".
Pentru a nu accentua divergentele ce macinau Partidul National Liberal, Dinu
Br!Uianu ~i-a exprimat sprijinul pentru Tâtàrescu, sustinând câ ar avea încredere in
,,înaltul sâu patriotism", astfel încât ,,va face ca annata noastrà, în timpul cel mai scurt,
sà fie organizatà ~i înannatà ~a cum dorim cu totii" 15 .
Sosit între timp în incinta Camerei, premierul ~i-a manifestat în alocuµunea sa
nemultumirea pentru faptul cà problemele armatei, care e un organism apolitic, sunt
discutate în cel mai înalt for politic al tâfii. El considera drept periculoase astfel de
impliclrri în probleme strict militare, stâmind replica promptà a doctorului N. Lupu,
care 1-a avertizat: ,,Sunteti în contradicpe cu dl. Bràtianu, care a spus câ, la numirea dlui general Antonescu a fost consultat guvemul"!
Gh. Tâtlrrescu ~i-a continuat imperturbabil discursul, neezitând sâ-i persifleze
pe parlamentari, întrucât ar fi ,,vai de armata ai clrrei ~efi ar fi investiµ cu galoane ~i cu
note calificative de parlament ~i vai de tara care ar avea aceastâ armatâ"!
În concluzie, oratorul, dupà ce a reu~it escamotarea adevlrrului privind cauzele
înlocuirii lui Antonescu printr-un procedeu retoric, ~i-a exprimat convingerea câ cei
care au mizat pe crearea de dificultàti guvemului prin aceastâ dezba\ere s-au în~elat
amarnic, deoarece spunea el: ,,am aici de îndeplinit o mare misiune. Guvemul prezidat
de mine ~i parlamentul a c!irui expresie suntem, nu vom p!irasi locul de râspundere
pânà ce nu vom fi îndeplinit ~i ultimul capitol al programului de guvemare" 16 •
În replicà, Ion Mihalache a subliniat faptul ca este obligapa parlamentului ,,sà
arate nelini~tea care frlmlântâ tara, când este vorba de acte a~a de importante, ce privesc
soarta armatei noastre". El a fost completat de dr. N. Lupu, care a condamnat nu doar
decizia de înlàturare a unui ofiter capabil din fruntea M. St. M., dar, mai ales lipsa de
transparentà cu care s-a actionat, fàrâ a uita sà aminteascâ celor prezenti ci\ .,faptele
regulate ~i nonnale nu se ascund, faptele criminale, acelea se ascund !"17 .
~edinta Camerei din 14 decembrie 1934, de~i a reliefat netemeinicia
argumentelor vizând înlàturarea lui Antonescu din fruntea M.St.M., nu a schimbat însâ
decizia de acceptare a demisiei pe care o luase Tâtàrescu ~i, dupli ace! moment de
tensiune, lucrurile au revenit rapid la normal pe scena politicà ~i-n o~tire, iar noul ~ef de
Stat Major, gen. de divizie N. Samsonovici ~i-a reînceput activitatea în aceastâ posturâ,

ii Ibidem; p. 281.
"' Ibidem, p. 282.
17
Ibidem, p. 282-284.
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beneficiind de un mandat cu mult mai lung decât cel al predecesorului sâu: 11
decembrie 1934 - 1 februarie 193?1 8•
Ecourile d,emisiei generalului Antonescu au dep~it cadrul strict national ~i sau reflec;;tat prin îngrijorarea manifestatâ de factorii militari din tru"ile prietene României
fatâ de tumura pe care o Juasera lucrurile. În vederea contracarârii valului de simpatie
venit de peste hotare pentru cauza demisionarului, din initiativa Camarilei,
subsecretarul de stat de la Ministerul de Interne, Eugen Titeanu a întocmit un raport,
preluat partial de Agentia ,,Havas" în 15 decembrie, confonn câruia generalul
Antonescu, ûnpreunâ cu N. Titulescu §Î cujumalistul Stelian Popescu erau acuzati de a
fi complotat împotriva regelui 19•
Anali§tii militari straini nu au câzut însâ în capcana întinsà de autoritàtile
române §i importante personalita.t,i militare din afara §Î-au manifestat solidaritatea eu
fostul §ef al statului major.
Într-un raport neutru, ata~atul militar arnerican, lt. col. F.L Whitley aràta la 20
decembrie, referindu-se la cazul Antonescu: ,,în parlament, Partidul National Liberal ia îmbrati~at cauza, cerând guvemului Tatârescu sa explice îndepàrtarea lui. Raspunsul
neconvinglUor ( ... ) se baza pe argurnentul ca. Antonescu avea doar rangul de general de
brigada §Î nu fusese inspector general, iar marea functie de Sef al Marelui Stat Major
trebuia încredintatâ ca §Î pâna atunci, doar ofiterilor experimentati, cu grad superior.
Acest raspuns nu a reu§it (pe buna dreptate) sa-i convinga pe membrii opozitiei ~i pe
prietenii lui Antonescu. Coruptia §Î favoritismul au afectat în asemenea masura viata
politicà a României, încât doar o calamitate nat:ionala ar mai putea duce la o purificare
a acesteia" 20 .
Printre cei care s-:au declarat solidari cu cauza generalului Antonescu îi
enumeram pe ~eful Marelui ~tat Major Francez, Maurice Gamelin §Î pe omologul sau
cehoslovac generalul Krecic.
Primul i-a adresat la 26 decembrie 1934 o scrisoare lui Ion Antonescu în care
arâta printre altele: ,,Se întelege ca nu este de competenta mea sa cunosc motivul din
care ati fost îndepàrtat din functie: ~ dori sa va asigur, însà, cli voi pastra fidel
amintirea relatiilor excelente dintre noi doi. Oricare ar fi postul pe care-1 veti detine în
viitor, sper cà nu-i veti uita pe camarazii din Franta, care ràmân profund ata§ati de
dumneavoastrli',' 21 • ·
La rândul sau ~eful statului major cehoslovac, îi scria la 22 decembrie 1934
generalului Antonescu urmatoarele: ,,Prima, ~tire despre plecarea Dvs. de la Statul
Major General al armatei române mi-a parvenit la Brno, unde ma aflam · pentru o
saptamâna; dar nu era decât. o ~tire de ziar, vaga §i imprecisa. Reîntorcându-mà la
18
NAscut pe 7 august 1877 la ~te&te~ii. jud. Boto~ani, a urmat Scoala Fiilor de Militari din l~i; Scoala
Militara (1893-1895) ~i pe cea Superioarli de Rlizboi (1910-1912). Devenit inaior in 1913, s-a remarcat în
rlizboi, a ajuns general de brigadli in 1919, sub~efal M. St. M. (1919-1921); comandant al Scolii Superioade
de Rilzboi (1921-1926), iar dupli un stagiu de preg!itire in Fran\a a devcnit ~ef al M. St. M. (1927-1932),
general de divizie (1928), ministru al Aplirllrii N3lionale (august 1932-noiembrie 1933), apoi iar ~efal M. St
M. {1934-1937), dupa care a demisional din armata la 21 februarie 1937. A murit în 1950 în închisoarea de la
Sighet. (cf. Ion Mamina, Joan Scurtu, Guverne ~i guvernan/i. /9/6-/938, Buc., Ed. Silex, 1996, p. 234).
19
Larry L. Watts, op. cit., p. 126.
0
' apud, ibidem, p. 125-126.
21
apud, ibidem, p. 127.

https://biblioteca-digitala.ro

AURELIAN CHISTOL

512

Praga, am aflat câ informatia era adevâratâ. Îmi fac datoria, d-le General, sà · vâ
mulµimesc cu aceastà ocazie nea~teptatà, pentru pretioasa ~i rodnica dumneavoastrà
colaborare, sperând câ nu va întârzia mult momentul când vom putea si o reluâm.
Am râmas cu cele mai hune impresii despre colaborarea noastrà militarâ §Î
relapile noastre personale, pe care le apreciez cu atât mai mult,·cu cât ele ml obligà sàmi amintesc de nivelul elevat al subiectelor pe care mi le-ati prezentat.
Pentru viitor, d-le General, và doresc succes în munca viitoare ~i în acela~i
timp vl exprim gratitildinea mea pentru cele realizate" 22 •
La începutul noului an, ecourile rlsunâtoare demisiei s-au stins, inclusiv în
rândurile o~tirii, fàrl a determina punerea în aplicare cu fennitate ~i consecventà a
reformelor preconizate a sè realiza, lucru càre, probabil; nu ar fi convenit regelui ~i
Camarilei interesati în mentinerea coruptiei §i a promovàrii favoritilor in cadrul
organismului militar.
Impresia cvasiunanimâ a cercurilor bine infomi.ate despre demisia §efului M.
St. M. era aceea dl generalul Antonescu, pe fondul lipsei de maleabilitate de care a dat
dovadâ în exercitarea atribupunilor ce-i reveneau, a fost sacrificat unor interese mai
pupn onorabile ale câtorva vârfuri politice,Ceconomice ~i militare autohtone.

ECHO ES OF THE RESIGNATION OF THE GENERAL ION ANTONESCU
LEADER OF THE GENERAL STAFF
Abstract
A much controversial personality· in the history ·of Romania, especially
because of the role played during the World War Second was Ion Antonescu, who was
th
appoirited to lead the Major State of the Anny on the 12 ofDecember 1933, aiming at
modemizing and at reforming this body.
Unfortunately, his activity was continuously stopped by persons who were
close to Royal Suite so that, in Decembèr 1934, he resorted to the only reasonable
solution to get out of the deadlock: his resignation.
This event , caused ample discussions in the Parliament, under such
circumstances that cènsorship did not allow the newspapers to write about the factors
that determined it.
In order to conclude, one may affirm that general Antonescu, against a
background of the intransigence that he showed, was sacrificed for Jess honorable
interests belonging to political, economical ·and military personalities of our country.

22

apud, ibidem, p. 127-128.
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PERSONALUL SOCIETÂ îll PETROLIERE ,,CONCORDIA"
(ACTIVITA TE, SALARIZARE, REVENDICÂRI)
DAN PINTILIE

0

În rândul societlitilor petroliere care au functionat pân!i in 1948 în România,
Societatea ,,Concordia" ocupa locul al doilea în clasamentul general.
in timp normal, aceasta însemnând pân!i la declan~area · celui de-al doilea
ràzboi mondial, 75% din productia societ!iµi mergea la export, dovedind prin aceasta
contributia societàtii la balanta economicli a României precum ~i puterea societatii de a
procura din export, Blincii Nationale a României, importante cantitliti de devize
necesare sustinerii monedei naµonale 1•
În perioada interbelicli societatea s-a situat pe locul al treilea în privinta
personaluluï utilizat.
Oin punct de vedere al salarizlirii lunare a personalului, societlitile petroliere se
împlifteau dupli productie, prelucrare ~i numâr de salariati în dou!i categorii: prima
categorie cuprindea noua societliti, printre care ~i ,,Concordia" iar în categoria a doua
celelalte întreprinderi2.
În ceea ce prive~te num!irul funcµonarilor angajati, Societatea .,Concordia"
oèupa locul trei, dupa Societlitile petroliere .,Astra Român!i" ~i ,,Steaua Româna",
având în 28 mai 1946 un num!ir de l .346 functionari, ,,Concordia" neputându-se
compara cu .,Astra Româna", care avea un num!ir mare de funcponari ~i o organizare
completli.
Conduclitorii Societàfii .,Concordia" au practicat în perioada interbelicli trei
sisteme de salarizare pentru functionari:
Primul, pentru marea mas! a functionarilor fli.rli rlispundere §i iniµativ!i §Ï al
c!iror salariu nu reprezenta decât contravaloarea orelor de serviciu prestat. Ei primeau
un salariu specific al functiei, care varia cu vechimea ~i mai ales eu asiduitatea; salariu
era diminuat eu impozitul aferent. În afara de salariu, toti ace~ti funcµonari primeau un
salariu drept gratificatie de Cr!iciun §Î Anul Nou ~i un salariu sau douli, gratificatie de
bilant, acesta din urma fiind înglobat în salariu în anul 1943, ~a cli mi se mai vorbea de

el.

• Direc\ia Jude\eanll Arg~ e Arhivelor Nationale, Pite~ti.
1
Arhivele Nationale ale României, Direc1ia Jude\eanA Arge~, fond Societatea ,,Concordie", doser 242/19421948, f. 199. (În continuere se va folosi sigla DJAN Arg~.)
2
DJAN Arge$, fond Societetea ,,Concordia", dosar 267/1945-1946, f. 1O.
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Al doilea, pentru functionarii în nwnlir restrâns, eu rli.spundere ~i initiativli.
limitatli., care pe lângii salariu ~i accesoriile de mai sus, pruneau o gratificatie de sffir~it
de an, dep~ind doua. salarii, dupa. recomandarea directorilor, conducli.tori de
departamente.
Al treilea, pentru functionarii eu rli.spundere mare, cei mai multi având
delegatie ~i drept de sernnli.tura, al cliror salariu nu cre~tea în raport direct eu
rli.spunderea ~i care-~i gli.seau ,,recunoa~terea" în gratificatia de bilant3.
I. Accesoriile
1. lndemnizafia de chirie. Aproape totalitatea functionarilor de la
departamentele petrol ~i minier, o mare parte din cei ai departamentului metalurgic ~i
un numlir restrâns din Departamentul ,,Electrica" ~i Directia Generalli. a societli.tii,
primeau case în naturii sau indernnizatii de chirie.
Nu a existat un criteriu general pentru acest capitol al salariului sau un grad
care sli. confere dreptul la casa. sau chirie; situatia geograficii ~i necesitatea de a Iocui
lângli. exploatare a fost criteriul initial. Astfel, problema chiriilor se punea pentru
departamentele petrol, minier ~i cel metalurgic, pentru restul societli.tii problema acestui
spor de salariu fiind un caz izolat. Asociatia Industriilor de Petrol din România
(A.I.P.R.) a decis includerea chiriei în salariu ~i perceperea chiriei de la functionari dar
numai pentru departamentele petrol ~i minier, aceasta reprezentând un spor de impozit
mobilier de inca. 5.500.000 lei. Decizia luatli. de A.I.P.R., nu putea, însli., satistàcutli.
decât eu sacrificii b!ine~ti pe care societatea nu le putea face. Ca urmare, societatea a
sporit salariile eu chirie, afarli. de unele cazuri. Dificultatea plli.tii acestor indernnizatii
se punea pentru cazul functionarilor cu locuinte distruse de rli.zboi sau mutati în interes
de rli.zboi. Diferentierea salariilor în asemenea cazuri ar fi provocat nemultumiri ~i din
aceastii cauzli. trebuie menpnutli. mli.sura de a majora salariul nwnai eu o optime, restul
chiriei trebuind sl1 treacli. la capitolul chirii plli.tite direct de societate.
În afarà de ~antiere care cereau ca personalul lor sà fie legat de exploatare,
politica societa.tii trebuia dirijatà, în viitor, pentru suprimarea acestui capitol.
2. Încillzit. Tot personalul primea lemne, un vagon sau o jumàtate de vagon,
dupa. cum era, familist sau celibatar. Foarte putini primeau mai mult. Mai târziu,
societatea a acordat echivalentul in bani, pe care toatà lumea a acceptat-o dar, fàrli. sli. se
rezolve obligatia societa.tii. Pentru a pune capàt unui echivoc, trebuia adli.upt
echivalentul la salariu pentru a rezolva ~i acest capitol care devenise ,.spinos" in timp .
3. Lumina. Acei ce primeau locuintà ~i lemne, primeau în general ~i energie
electricli, plàtitli. de societate. ·Pentru a elimina conswnurile exagerate, societatea
preconiza sil se înglobeze ~i aceste cheltuieli în salarii ~i fiecare sli-~i plliteascâ
consumul.
Se recuno~tea cà toate aceste inglobliri trebuiau tàcute tàrii a se mlirii prin
aceasta sarcina functionarului, mlirind-o însli pe a societlipi în mlisura în care aceste
cheltuieli urmau a fi calculate.
În ceea ce prive~te salariatii, salarizarea se tàcea in functie de importanta
departamentelor ~i ale cifrelor de afaceri ale fiecli.ruia.

J

Ibidem, dosar 244/1944-1948, f. 166.

~ Ibidem, f. 167.
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Departamentul Petrol ~i Rafini1.ria ,,Vega" ........... 63 %
Departamentul Metalurgie ............................. 20%
Departamentul ,,Electrica" ............................. 15%
Departamentul Minier .................................... 2%
În salarizare trebuia tinut seama ~i de ace~ti coeficienti, pentru cà oricât ar fi
fost de similare funcpile, sursa veniturilor rmnânea singura care interesa iar dacl!. unele
departamente puteau trlii in umbra altora, tratându-~i functionarii la fel, nu era just ca ~i
functionarilor, cel putin acelora cu raspundere mare, sl!. li se aplice acela~i tratament.
Din analiza funcpilor personalului de conducere, se observl!. nivelarea celor
cu raspundere mare falà de cei cu râspundere limitatli. La 1 octombrie 1944 salariile
celor cinci directori-conducàtorî de departamente variau între 175.000 lei ~i 250.000
lei; cele ale directorilor sau asimilati între 120.000 lei ~i 206.000 lei; ale subdirectorilor
între 134.000 lei ~i 148.000 lei, ale inspectorilor de ~antiere între 152.000 lei ~i 160.000
lei; ale inginerilor ~efi între 82.000 lei ~i 151.000 lei; ale procuri~tilor cu atributii mai
mari ca subdirectorii, intre 162.000 ~i 175.000 lei 5• Pentru tot restul personalului din
categoria I-a trebuia gâsitâ o încadrare mai bunli ca cea existent!, fiind cerutli eu
insistenlà de persona!. Inginerii ~i contabilii .erau salarizati dupl!. titlu, vechime ~i
rl!.spundere.
În industria de petrol din România, pânli la primul ràzboi mondial, sondorii
români au învlitat me~te~ugul ,,sondl!.riei" de la personalul striiin care era încadrat în
diferite societâti. Dând dovadl!. de mare pricepere, ei au ajuns in unele cazuri sli-i
întreacà pe cei strl!.ini, dar, în general, mai~ii sondori români nu aveau o pregl!.tire
suficientli întrucât unii dintre ei nu ~tiau nici si\ scrie nici sl!. citeascli. În 1904, din cei
530 mai~trii sondori care lucrau in tarli, peste 300 erau strliini, ocupând posturile cele
mai importante în conditii de platl!. mult superioare mai~trilor români .
La l decembrie 1904 s-a deschis ~coala de mai~trii sondori de la Câmpina, ai
cl!.rei absolventi au înlocuit treptat pânl!. în 1916 multi mai~tri straini. În 1920 s-a
înfiintat ~i o sectïe pentru mai~tri rafinori.
Personalul ingineresc stràin a continuat însl!. sa activeze în tara într-un numlir
destul de mare. De abia în 1914 o comisie.propune înfiintarea unei sectii pentru mine ~i
petrol la ~coala National!!. de poduri ~i ~osele din Bucure~ti.
În perioada interbelica situatia personalului care lucra în industria românli de
petrol s-a îmbunlitâtit falà de aceea care ·era înainte de primul ràzboi mondial prin
faptul cà, pe lângâ personalul de origine strl!.inâ, au fost angajati tot mai mult-i români.
În acest fel, numi1.rul inginerilor români a sporit cu 70%, a tehnicienilor ~i mai~trilor cu
88% ~i al functionarilor eu 82%. Sondorii ~i lucrâtorii necalificati erau tot români.
Chiar ~i în conducerile societlitilor de petrol, românii au ajuns sli reprezinte 53%.
Ace~tia însâ erau reprezentantii diferitelor Bànci ~i partide politice ~i reprezentau
interesele capitalului respectiv.
lnginerii români aflati in slujba societAtilor petroliere strl!.ine nu detineau
posturi de rllspundere, fiind folositi ca personal de executie, deoarece personalul strliin
ocupa aceste posturi de încredere. Pentru ca aceste societAti s!\ poatâ aduce mai mult
5

lbidem, f. 168-170.
Gh. Constantinescu, I. Prodrom, Jndustria de petrol din România dupa primul rlizboi mondial fi pâniï.
astazi, in ,,Petrol ~i Gaze", nr. 9.10, 1957, p. 461.
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persona! strl!.in fàrl!. a întâmpina greutl!.ti eu dispozitiile legale, ele au practicat ~a-zisul
schimb de persona!, care consta in trimiterea inginerilor români în diverse regiuni din
!urne unde aveau concesiuni petroliere.
În afarl!. de ingineri, societàtile mai aduceau ~i mai~trii ~i diver~i tehnicieni,
speciali~ti, pentru a încerca diferite utilaje ~i metode noi folosite în America ~i Europa.
Multi dintre ace~tia aveau o slabà pregàtire profesionalà, care de foarte de foarte multe
ori produceau accidente la sonde. Unele din accidente au fost de mari proportii, cu
victime ~i pagube materiale deosebite, curn a fost cazul Societàtii ,,Concordia" din anul
1912, când incendiul declan~at la sonda nr. 3 de la Moreni (punctul Stavropoleos) s-a
extins ~i la alte sonde ~i a durat 13 zile sau incendiul de la sonda nr. 100 a Sociètàtii
,,Româno-Americane" tot de la Moreni (Tuicani) care a tinut 2 ani ~i jurnàtate.
Situatia muncitorilor din industria petrolierà a fost deosebit de grea în special
în timpul crizei din 1929-1933, deoarece concedierile se tineau lant iar salariile au fost
scl!.zute cu 50-60%. Acpunile întreprinse de muncitorii din sectorul petrolier ~i
comitetele lor de actiune ( consflituiri, întruniri de protest, manifestliri ~i demonstratii, în
Ploie~ti, Câmpina, Moreni, au determinat satisfacerea principalelor revendicàrï7.
Majoritatea personalului Societlipi ,,Concordia" îl formau românii. La 1 mai
1936, întregul persona! al Societàtii ,,Corcordia" se ridica 3.052 din care lucrlitori 2.402
(1.426 calificati ~i 976 necalificati), persona! tehnic 78, iar 572 persona! adrninistrativ.
Oin totalul personalului, 57 erau sup~i strl!.ini (22 persona! adrninistrativ, 10 personal
tehnic, 25 lucràtori)8.
În 1937, un inginer de schell!., proaspàt angajat la Bu~tenari, primea 15.000 lei
salariu lunar, dreptul la o locuintà, clildurl!. ~i energie electricl!. în imobilul care i se
punea la dispozitie, o gratificatie egalâ cu un salariu pe o lunâ, plâtitli la 3 1 decembrie
ale fiecârui an, o gratificatïe egalà cu salariu pe o lunà ~i jumlitate, la încheierea
bilantului. Se semna un angajarnent la angajare pe ~ase !uni iar dacli societatea era
multumitl!. de serviciile inginerului, acesta se prelungea automat9• În 1940, un angajat în
calitate de geolog la societate, primea un salariu lunar brut de 50.000 lei, plus celelalte
avantaje oferite în mod normal functionarilor, ~i anurne: o gratificatie de Anul Nou în
valoare de un salariu pe o lun!, o gratificatie de bilant dupà alegerea consiliului de
administratie, un vagon ~i jurnl!.tate de lemne de foc anual, în caz de deplasare în interes
de serviciu, o alocatie zilnicli de 500 lei 1°.
Erau lucrl!.tori pe care societatea îi alegea ~i îi trimitea la ~coli pentru a-~i
asigura cadre de executie, fiind interesul societàtii în joc. Erau ~i lucràtori care din
proprie initiativli fliceau ~coli de pregàtire dar, pentru ace~tia, societatea nu avea nici o
obligatie. Pentru prima categorie, societatea acorda urmâtoarele facilitliti: mijloace de
transport gratuit, orele de lucru nu erau în orele când existau cursuri fiind urmate în
timpul liber".
Societatea acorda burse (una, douà) pentru elevii viitori ingineri de la Scoala
Politehnicli din Bucure~ti. Se elaborase ~i un ·regulament in care se prevedeau plata
7

D. Ionescu, 1. lvll.nescu, Evolu/ia lndustriei de petrol din România dupa prlmul razboi mondial ~i pdnli
asliizi, in ,.Petrol ~i Gaze", nr. 9-10, 1957, p. 469-472.
• DJAN Arge~, fond Societalea .,Concordia", dosar 159/1938, f. 13.
9
Ibidem, dosar92/l942-1946, f. 23.
111
Ibidem, f. 22.
11
Ibidem. dosar 267/1945-1946, f. 71.
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taxelor ~colare, rechizite ~i cârti, indemnizatia lunara, unnarirea frecventei, rnodul de
comportament, sancµuni, retragerea bursei, declaraîia de angajare 12 ,
Pentru diferitele categorii dê elevi çare efectuau practicli în timpul verii în
întreprinderile petroliere, inclusiv ,,Concordia", Comitetul Permanent al A.I.P.R. în
~edinta din 14.06.1946 hotara acordarea unnlitoarelor:
- ajutor de practicli de 100.000 lei brut lunar 'pentru studentii Academiei
Comerciale;
- un ajutor de practicli de 45.000 lei brut, lunar pentru elevii ~colilor
come:rciale curs inferior ~i de 60.000 lei brut lunar, pentru cei din cursul superior;
- un ajutor de practicli efectivâ de 200 lei pe orâ pentru elevii ~colilor
industriale;
- asigurarea cazarii pentru cei veniti în practica ~i care nu aveau unde locui sau
acordarea sumei de 30.000 lei atunci când nu se putea asigura cazarea;
- folosirea cantinei aHitur:i de functionari ~i lucrlitori dar thrâ drept de
·
aprovizionare prin economat 13;
În iunie 1946, Societatea ,,Concordia" a cumparat la Predeal un teren în
suprafatA de 4.139 mp. pentru construirea unui câmin de odihna pentru personalul
.
societàtii 14 •
În 1940, conditiile grele de viatA, grevate din zi în zi prin cre~terea continuâ a
preturilor la articole. de primà necesitate, a determinat toate societâtile petroliere sà se
gândeasca la o majorare a tuturor salarii)or functionarilor cât ~i ale lucrâtorilor.
Societâtile ,,Astra Românâ", ,,Steaua Românli", ,,Româno-Americana.", ,,Unirea",
,,Creditul Minier", au acordat rectificâri de salarii.
Pe de altâ parte, conflictele de munca. ale lucrâtorilor s-au întetit, ei solicitând
prin breslele muncitore~ti majorliri salariale. Nesatisfacerea de moment a cererilor, au
dus la conflicte noi care au ajuns în fata instantelor de arbitraj.
Societatea ,,Concordia", pentru a veni în ajutorul întregului persona), pentru a
stinge procesele începute ~i · pentru a atin:ge nivelul celorlalte societâti petroliere, a
aprobat majorari salariale pentru lucra.tori eu 20% pentru salariile de pâna. la 3.000 lei
lunar ~i eu 10% de la 3.000 lei pâna. la cel mai mare. Pentru functionari, se acorda o
mârire de 15% pentru salariile de fâna la 10.000 lei lunar ~ide 10% pentru salariile de
la 10.000 lei pânà la cel mai mare 1 •
În anul l 942, societâtile petroliere au decis majorarea salariilor lucrâtorilor,
stabilind salarii minimale ~i maximale pentru fiecare categorie de lucra.tori. S-au format
16 categorii de salarizare. Diferenta între salariu maxim ~i minim al fiecârei categorii
era de 70% asupra salariului minim. S-a alocat un spor familial de 400 lei de fiecare
copil sub 14 ani, spor care nu intra în salariu. Sporul pentru încadrare în limitele
minim-maxim, împreuni1 eu sporul de familie, reprezenta maxim 25% din salariul
existent.
Obligatoriu pentru fiecare societate petrolierâ, inclusiv ,,Concordia" era
acordarea urmâtoarelor: sporul familial, salariul minimal pentru fiecare categorie de
12
IJ

14
1
'
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Ibidem, f. 13.
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salarizare în parte, salariul maximal. În interiorul limitelor maximale §Ï minimale,
fiecare societate putea sli facli sporuri dupli vechime §Î merit, cu cotele ce le credea de
cuviin{:â, obligatà fiind de a pAstra un raport de 30% pentru vechime §Î 40% pentru
merit. Sporurile se acordau începând cu 1 iunie 1942, cu exceptia Societâtii
,,Colombia" care le acorda cu I mai 1942 §Î a Societlitii ,,Unirea" care le acorda din 16
mai 1942 16 •
SocietAtile ,,Concordia" ~i ,,Colombia" acordau o gratificatie egal!i cujumâtate
din salariul lunar, iar ,,Astra Românâ", ,,Steaua Românlf' §Ï ,,Româno-Americanli" o
gratificatie egalà cu un salariu lunar.
DatoritA faptului cl\ salârizarea nu a fost niciodatâ corèspunz.atoare scumpetei
vietii, ,,Concordia" a càutat sli vinA în ajutorul salariatilor ei în mod indirect, prin
acordarea de ajÙtoare diferite cu caracter social. Astfel, în 1943 s-au acordat ajutoare
unui numâr de 300 de salariati. Aceste ajutoare se acordau în valoare de I 0.000 lei la
na~tere, càslitorie, deces, ajutoare de boalà, interventie chirurgicalà. Pentru cl\ ajutorul
de la Casa de Asiguràri Sociale era mie, suma acordatâ de societate se stabilea de la caz
la caz. Se suporta de societate jumàtate din valoarea unui costum de haine pentru lucru
pe an; jumàtate din valoarea unei mese de prânz constând din douâ feluri de mâncare §i
o jumlitate de pâine în valoare de 50 lei, (masa era de calitate punà ~i îndestulàtoaré);
zece litri petrol pèntru familist ~i cinci litri pentru. nefamilist; 100 grame sâpun pentru
spàlat înainte de masli §i la terminarea lucrului; pachete cu alimente de P~ti §i Craciun
cuprinzând zahàr, unturli, brânza, manneladà, carne, sapun pomind de la o ratie pentru
o persoanli §i màrindu-se progresiv pentru sotie ~i numàrul copiilor.
În anul 1943, valoarea acestor ajutoare ffirà contributia la cantinâ, a fost de
2.600.000 lei pentru 300 de salariati, sau 8.600 lei de persoanà.
· Oin pi.met de vedere material, valoarea era destul de redusà, ·dar din punct de
vedere moral, s-a dat prilejul societAtii sli dovedeascâ fatli de muncitorime grija care se
purta în toate împrejurârile vietii 17 •
Dupa septernbrie 1944, noile legi sociale au càutat sil. satisfacà într-o màsurll.
mai mare revendicàrile muncitore~ti, dându-se astfel posibilitatea apropierii între cele
douà categorii (functionari §Ï muncitor) prin ridicarea clasei muncitoare. În 1945,
comparativ eu anul 1939, salariile au crescut la functionari de 14 ori, iar la lucràtori de
22 de ori. Procentul de 22 de ori în 1945 se datoreazà plâtii tuturor revendicarilor pe
ultimii trei ani (1943,1944, 1945) §Î anume ore suplimentare, apârare pasivli, ajutor de
iama.
La uzina metalurgicli din Ploie§ti a SocietAtii ,,Concordia" raportul functionari
(administratie) - lucrlitori (productie) a fost în 1944 de 1-7, în 1945 1-4.23 prin
încadrarea unor categorii de muncitori la categoria functionari (~oferi, mai~tri,
laboranti) iar dupa previziuni, în 1946 raportul urma sà ajungli la 1-5.4.
În ceea ce prive§te productia medie a uzinei, anul 1943 a fost anul cu ce! mai
bun randament, înregistrându-se 4.528 kg/lucràtor. in anii 1944-1945 scaderea
productiei ·s-a datorat, lipsei materiilor prime; întrebuin{:ârii unei plirti din persona] circa l 0% - pentru servicii de ordin social §i profesional (cantine, economat, comitete
muncitore§ti, sindicate) fiind astfel sco§i din productie; lipsei de interes din partea
16

17
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lucriltorilor de a-~i mai milri randamentul din teama disparitiei materiei prime.
Introducerea, în cadrul uzinei, a noului contract colectiv de muncil a dus la mi\rirea
salariului functionarilor cu 70% iar cel al lucr!torilor cu 120%. Beneficiile obtinute au
existat tot timpul, chiar ~i în anii 1944- 1945, acoperind ~i cheltuielile Statiei de export
de la Constanta.
În cadrul Societa.tii ,,Concordia" - Departamentul Petrol, raportul functionari lucriltori a fost în anul 1939 de 1 - 5.31, merge crescând în favoarea ultimilor pânà la 1
- 6.30 în 1943 apoi scade în 1944 la 1 - 5.10 iar în 1945 la 1 - 2.65. În anul 1945,
conform noilor încadri\ri, diverse categorii de salariati (mai~tri, laboranp, ~oferi) au fost
trecuti conform statelor de platli la categoria functionari. În departament erau un numilr
de salariati prea mare finând cont de producpa obtinutà. Astfel, în 1939, pentru o
productie de 847.000 tone s-a utilizat 1.900 salariati iar în 1945, pentru o produqie de
560.777 tone, s-au utilizat 2.664 salariati.
În anul 1945 salariile ùnpreunil cu revendicàrile acordate functionarilor ~i
lucràtorilor s-au ridicat la suma de 6.513.160.438 lei pentru toti cei din departament 18 •
În domeniul petrolier, Statu) a dus o politicli economicli dirijat:A. În cazul
metrilor forati de societate, constatlim o sclidere de la 24.70 metrii în 1939 la 13.07
metrii în 1945. Scl'iderea forajului nus-a datorat numai scl'iderii efortului lucratorilor ci
mai mult al lipsurilor în materiale de foraj. Spre a putea menpne productia ~i a-i
mlirgini scliderea la un procent mai mie, societatea in instalat mai multe sonde de
explorare in special ~i de exploatare în general, ceea ce va cere un numi\r mai mare de
lucrlitori.
În octombrie 1944, societatea avea un numlir de 9.326 salariati (l.782
functionari ~i 7.544 lucrlitori), în ianuarie 1945 avea 10.097 salariati (1.888 functionari
~i 8.209 lucrlitori) iar în aprilie 1945, 10.983 salariati (1.982 funcfionari ~i 9.001
lucrlitori) 19 • În noiembrie 1948, înainte de fuziunea eu Societatea ,,Sovrom Petrol",
numlirul salariatilor societàtii va fi de 4.593, din care 3.460 lucràtori ~i 1.133
functionari 20 .
La rafinliria ,, Vega", raportul funcponari-Iucrlitori a fost în 1939 de
1-5.09, apoi a sclizut în 1945 la 1-3.03 prin încadrarea unor lucrâtori la functionari. În
1939 s-au prelucrat 995.981 tone cu 919 salariati iar în 1945 s-au prelucrat, numai,
534.220 tone cu 1.225 salariati. Producµa medie pe un lucriitor merge descrescâtor de
la 1.297 tone în 1939 la 580 tone în 1945, datoritil instalafiilor avariate ~i întrebuintArii
unui mare numlir de lucrlitori la lucrlirile de refacere21 •
În cadrul Serviciului Conducte, raportul era de 1-1.69, adicli 37 % functionari
~i 63 % lucriitori din totalul personalului angajat în acest serviciu.
În concluzie, în 1939 s-au forat 38.659 metri, obtinându-se o productie de
847.008 tone ~i o prelucrare de 995.981 tone, cu un persona! direct implicat de 3.137
angajati din Departamentul Petrol, rafinària ,,Vega" ~i Serviciu Conducte". În 1945
s-au forat 25.277 metri obtinându-se o productie de 560.677 tone ~i o prelucrare de

'" Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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Ibidem,
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534.220 tone cu un persona! implicat de 4.214 angajati în cele trei pi1t1i structurale ale
societlitii.
Pe mlisurâ ce forajul ~i productia a scàzut cu 33% iar prelucrarea eu
aproximativ cu 50%, numlirul salariatilor s-a màrit cu aproape 33%22 •
În 1945 raportul functïonari-lucràtori era de 1-2.65 datorità încadràrii ~tiute,
mârindu-se cu l00% numlirul functionarilor fatl de 1939. Coeficientul salariu, grevând
produsul, aràta o continuà urcare de la 3.96% în 1939 la 16.41 % la functionari ~i de la
6.01% la 16.29% la muncitori.
Tinând cont de calculele efectuate în 1946 ~i care î~i mentineau valabilitatea ~i
în anii care ar fi urrnat, Societatea ,,Concordia" ca ~i celelalte societàti, urma sâ
înregistreze o scàdere anualà a productiei de titei. Un numàr prea mare de salariati în
raport cu productia, costul mare al materialelor, ar fi deterrninat în viitor pretul de cost
al productiei, care ar fi influentat autornat rentabilitatea societàtii. Pentru a se ameliora
aceastâ situatie, ar fi trebuit ca societatea sà scadà cheltuielile, sà rnlireascà productia ~i
sà supravalorifice produsele obtinute.
Unele servicii din cadrul Societàtii ,,Concordia" (Exploatare, Schele, Directia
Tehnicà) aveau încadrati cu 120-140 functionari mai putin decât o societate de
importanta Concordiei. Numai ~a se explica haosul în care erau multe servicii,
randamentul redus al personalului datorità epuizArii functionarilor ~i nurnàrul enorm de
ore suplimentare ce se efectua Ûl cadrul societlltii23 • Politica de economie de persona!,
care se flicea, aducea mai multe pagube fatà de econornia de salarii ce se realiza. Ca
urmare: ~efii de servicii nu-~i îndeplineau misiunea fiind depà~iti de lucràri curente;
lucràrile nu se fliceau cum trebuie, eu gre~eli ~i scàpàri; personalul era epuizat, se
îmbolnàvea, Jipsea de la serviciu din cau.zli de boalà iar societatea pHitea ajutoare
medicale ~i salarii inutile; se plàteau ore suplimentare pânà la 30% din salariu mediu
fàrâ ca randamentul sà fie în raport cu aceastâ platâ24 •
Cu toate màririle de salarii, situaµa salariatilor era grea. În decembrie 1945,
Departamentul Petrol arlita Directiei Personalului din cadrul societatii situatia grea în
care se aflau angajatii societàtii ~i datoriile pe care Je aveau, ceea ce fàcea, în mod
practic, inaplicabilà dispozitia conducerii de a se retine aceste datorii în douli sau chiar
trei rate. Situatia gravli la care a ajuns personalul era datoratll insuficientei salariului
fatà de valoarea aprovizionàrii de iarna, ~ a articolelor de prima necesitate. Comparativ
cu anul 1939, situatia din 1945 era urmàtoarea:
salariul mediu Jucràtor noiembrie 1939 = 3.576 lei.
.salariulrnediu lucrator octombrie 1945 = 85.694 lei.
Pentru aprovizionarea de iamà, un lucràtor farnilist eu 4 copii, avea
nevoie în 1939 de 400 kg cartofi. ~i 250 kg ceapà, în valoare totalà de 2.450 lei. În 1945
acele~i cantitllti se ridicau la valoarea de 200.000 lei. În timp ce în 1939 pentru
cantitàtile de mai sus era suficientà circa 2/3 din salariul unui lucrlitor, Ûl 1945 pentru
acee~i cantitate îi trebuiau douà salarii,~i jumàtate25 • La acestea se mai adàuga faptul
cà Jucràtorul era obligat a cumpàra de pe piata unturà, varzà, !apte, carne,
22
ldem.
n Ibidem, dosar 267/1945-1946, f. 46.
"Idem.
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imbràcâminte, etc. pe care societatea nu le fumiza in mod regulat. Ca urmare,
personalul ~antierelor socieffitii propuneau pentru plata datoriilor provenite din
aprovizionare ca functionarilor s!i nu li se mai repnà nimic pe luna decembrie 1945 iar
de la 1 ianuarie 1946 plata datoriilor s!i se fac!i in trei rate, iar lucratorilor sà nu li se
mai retin!i nirnic la plata salariilor pe lunile noiembrie ~i decembrie 1945 iar totalul
datoriilor sa se reµnl!. in ~ase rate.
Conducerea societàtii recuno~tea ,,c!i au existat ~i existii din partea
muncitorilor plângeri verbale ~i chiar scrise". Într-un memoriu de revendicàri ale
personalului din rafinària ,,Vega" ~i Centrala societàtii, din noiembrie 1944, se cerea ca
cele 33 de puncte din memoriu sà aibà ,,o rezolvare favorabili1, completii, întru-cât
cererile noastre le considerâm modeste" 26 . Muncitorii se bazau când fliceau aceastà
afinnare prin faptul cà ,, de~i am avut §Î avem un tratament in care lipsa de consideratie
este evidentà, de§i de-lungul timpului s-a decis asupra drepturilor noastre flira s!i fim
consultati, de~i ata§amentul nostru fatA de întreprindere a fost interpretatii de societate
ca lipsà de cuno~tere a drepturilor ce ni se cuvin, prin aceea cà nu am ie§it niciodatà
prin cererile noastre, de pe linia formelor protocolare, nici astàzi, când avem
posibilitatea sa tragem la ràspundere pe cei care ne-au tratat ~a cum ne-au tratat nu o
facem, pentru cà cei care nu ne-au. dat in trecut consideratia cuveniffi, s-au bazat pe
puterea lor, nu pe o lips!i ce ar fi existat la noi ~i care i-ar fi îndreptiipt sà ne aplice un
regim ce nu ni s-a cuvenit niciodatà. În calitate de muncitori intelectuali, multi dintre
noi, cu multe de( ·rtii de munc!i in aceastii societate, am pus din sufletul §Î viata noastrà,
foarte mult, la ridicarea acestei întreprinderi" 27 •
Pânà la 23 august 1944, se acorda personalului ajutoare de boalà care erau
l!isate la aprecierea Directiei generale sau a departamentului. Dupà 23 august, in urma
aprobàrii de càtre conducerea societàtii a memoriului personalului care solicita
asistentil medicalà completà §i pentru a se evita nedreptàti printre diverse categorii de
persona!, s-a hoffirât acordarea unor ajutoare precum §i ajutoare de na§tere pentru sotie
(30.000lei de functionar §i 20.000 lei de lucrt\tor), de deces sotie sau copii (40.000 lei
de functionar ~i 30.000 lei de lucràtor), de deces pllrinp intrepnuti de salariat (20.000
lei de functionar §Î 10.000 lei de lucràtor)28 •
·
Departamentul Petrol solicita aprobare sà fie autorizat sâ acorde ajutoare de
boalà in cazurile de pân!i la 200.000 lei unnând ca in cazurile ce dep~eau aceastà sumil
sà fie aprobate de Directia generalà, Aceasta pentru cll. ingrijire medicale erau foarte
costisitoare iar sumele solicitate de lucratori. §Î functionari erau foarte mari, mai ales in
cazurile de operatii efectuate de speciali§ti sau intemàri in sanatorii. La societàtile
petroliere ,,Astra Românil" §i ,,Steaua Românà" functionarii aveau asistentà medicalll.
gratuit! iar familiile functionarilor 50%.
La ,,Concordia" erau presiuni foarte
. mari, din partea personalului, pentru
solutionarea problemei asistentei medicale. In caz de boalll, salariatul sau membrii
familiei nu puteau face fatâ sub nici o formà. Rezultatul era cà se împrumuta la
societate cât putea, eu speranta cil. va putea pUlti ulterior aceastà datorie dar ajungeau sâ
nu mai facll fatâ nici cheltuielilor pentru intretinerea zilnic!i. Obsedat de nevoia de bani,
1
•
27
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nu-~i mai vedea cum trebuie de lucru iar activitatea suferea. Departamentul Petrol
arata, într-o nota din iunie 1945, ca ,,Concordia" era singura societate petrolierà din tara
care nu avea un plan medical bine stabilit, fie cu contributie, fie fàra contributia
salariatului. Era în interesul societatii sa-~i rezolve cât mai urgent problemele medicale,
mai ales pentru corpul functionarilor pentru care asistenta Casei Asigurarilor Sociale
,,era o iluzie". La 1 iulie 1945 erau înscri~i în evidenta asistentei medicale doar 289 de
persoane, din care 74 sotii i,i 86 de copii, majoritatea fiind din cei care lucrau la sediul
social.
Conducerea societatii ar1Ua însa · ca, în afara de categoriile de functionari
exceptati de la Casa Asiguràrilor Sociale, (ingineri, avocati, chimi~ti, contabili
autorizati), atât functionarii cât ~i ·lucratorii erau asigurati la Casa Nationala a
Asigurarilor Sociale, de unde prirneau ajutoare medicale. În practica aceste ajutoare
erau insuficiente iar cheltuielile erau foarte mari, fiind necesar un ajutor de la
societate29 . Era necesara încheierea contractelor colective de muncâ iar apoi se putea
decide asupra unui suplirnent de ajutor de boalâ.
Societatea ,,Concordia" nu a avut o Casâ de PensiL Nici o dispozitie legala nu
o obliga sa pliHeasca pensii salariatilor ei. Societatea însa, întelegând sà-~i
îndeplineascâ obligatiile morale de protejare ~i ajutorare a salarialilor ei,. bâtrâni sau
incapabili de muncâ, mai ales când au fost elemente bune i,i devotate întreprinderii, a
acordat unora dintre asemenea salariati, pensii sau ajutoare.
• Practic, ~efii directi ai acestor salariati propuneau Directiei generale
pensionarea sau ajutorarea acelor salariaµ iar Directia admitea sau nu, fixând în caz
pozitiv pensia sau ajutorul. În unele cazuri s-au încheiat între salariat ~i societate o
întelegere. scrisà de pensionare sau ajutorare ~i aceasta mai ales pentru salariatii care
erau biitrâni sau bolnavi. Societatea avea interes sâ înceteze contractul de muncâ ~i sa
devina pensionari sau ·s1i fie ajutaµ asemenea salariati. Societatea a format un fond de
pensii, adunàrile generale ale acµonarilor ei afectând în acest scop o parte din
beneficiul net al anumitor ani. Pensiile i,i ajutoarele se pl1iteau reµnându-se impozitele
legale, totul controlându-se de Serviciul persona! din departamentul respectiv.
Începând eu 1942, Societatea ,,Concordia", in lipsa unei, Case de Pensii, a
hotàrât sâ acorde, în baza unei conventii individuale, pensii pentru unii salariati din
societate sau peotru urmai,ii unor salariati decedati. Cuantumul acestor pensii a fost
fixat la sume variind între salariul unui functionar ~i al unuilucr1itor necalificat3°.
Prin referatul nr. 202 din 8 septembrie 1843 al Serviciul Contencios al
societâtii, s-a comunicat tuturor serviciilor cum sa se proGedeze pentru acordarea de
pensii, prevâz.ându-se ca Directia generalâ ~i rezervâ dreptul în masura posibilitàtilor
ei, ca pe functionarii merituo~i care au prestat serviciul vreme îndelungata, când
ajungeau la o vârstâ înaintatà, sà-i pensioneze, aceasta constituind o simplà facultate ~i
nu o obligatie pentru societate.
Erau ~i cazuri speciale, examinate de societate, separat, prin care se acordau
unora dintre pensionari un spor de scumpete peste pensiile pe care le aveau. Cei insa

1
•
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care nu aveau în întelegerile lor cu societatea, clauze, nu aveau dreptul la spor de pensii
31
sau ajutoare •

THE STAFF OF THE MINERAL OIL CORPORATION ,,CONCORDIA"
(ACTIVITY AND PAY AND CLAIMING)
Abstract
Among the minerai oil societies, which functioned in Romania until 1948, the
,,Concordia" Corporation was classified in the second position of the general
classification.
The managers of the ,,Concordia" Corporation used three systems of pay for
the employees:
The first, for the digest port of the employees, which didn't have responsibility
and initiative the salary, was nothing but the equivalent valve of the work done. The
received the salary, which varied depending on their length of service and especial on
their assiduity; there was also an income tax.
The second, for the small number of the employees with responsibility and
initiative, who reside the salary, received a bonus at the end of the year bonus that was
bigger than two salaries, as the manager, the leaders of the departments recommended.
The third, for the employees who have big responsibility, most of which have
delegation and right of signing; their salary was growing in proportion with their
responsibility and they benefit of a bonus of balance sheet.
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SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 1940. LUNI DE TEROARE PENTRU
BISERICA ROMÂNEASCÂ OIN TRANSILV ANIA
VALENTIN MOTREANU•
PAUL CONSTANTINESCU ..
Biserica a constituit întotdeauna un ]oc de refugiu din calea vremurilor grele,
un loc de supravieµiire din punct de vedere cultural al unui popor care vrea s!i-~i
conserve limba, traditiile ~i spiritul în fata celor care au intenµa de a-i r!ipi aceste
valori.
Aceasta a fost situapa ~i în Ardealul de Nord. În fata valului de crime, abuzuri,
rnaltratâri comise de maghiari, multi români~i-au glisit o alinare în religie. Dar ~i acest
privilegiu trebuia s!i le fie r!ipit. Intuind forta religiei, Ducso Csaba în lucrarea Fàrà
mi/à, publicatâ în 1939 preconiza necesitatea desfiintàrii l!ic~urllor de cuit române~ti 1•
În zilele care au urmat semnàrii Dictatului de la Viena (30 august 1940), prin
care nordul Transilvaniei intra în componenta Ungariei, maghiarizarea ~i
deznationalizarea fortatA s-au manifestat împotriva slujitorilor Bisericii române~ti prin
b!itài, schingiuiri; expulzàri ~i arestâri .ale preoµlor ~i credincio~ilor. Prigoana ce a
urmat împotriva preotilor români era detetminat!i de faptul cll maghiarii vedeau in ei
principalul reazem al naponalitAµi române~ti.
În momentul pronuntâfii Dictatului de laViena, în cele 11 judete din teritoriul
ocupat, populatia româneasc!i dispunea de o organizare bisericeascli specific!i. Existau
442 parohii ortodoxe cu 339.448 credincio~i ~i 972 parohii greco-catolice cu.}.066.145
2
credincio~i ce fficeau parte clin eparhüle eu sediul la Oradea, Cluj, Sighet ~i Baia-Mare .
Ca ~i ~coala, Biserica constituia o mare fortll de mentinere a unitatii ~i individualitlitii
spirituale a românilor de aici ~i însufletea aspiratia lor de a reveni la patria-mama.
Rllzboiul contra Bisericii române~ti a fost dezl!nµiit sistematic ~i concentric din partea
tuturor forj:elor, · organizate sau spontane: armatll., jandannerie, polipe, orgànizafii
paramilitare sau bande neorganizate ~i persoane fizice din rândul populatiei maghiare.
Climatul a fost întretinut prin presa central!i rnaghiar!i. La 12 octombrie 1940 ziarul
budapestan ,;Magyarorszag'' publica articolul ,,Pentru satele secuie~ti batjocorite" în
care se arat!i, printre altele: ,,Satelor ungure~ti trebuie s!i li se dea aspectul lor vechi prin

• Muzeul Judetean Arg~. Pite~ti.
" Liceul ,,Armand Cillinescu", Pi~ti.
1
loan Ciolan, Transi/van/a prigonilli de unguri, Editura Petru Maior; Târgu-Mure~, 1997, p. 45.
2
Milton Lehrer, Ardealul, plimânt romdnesc, Editura ~tiinJifica ~i Enciclopedica, Bucure$1i 1989.
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înlaturarea bisericilor zidite în stil bizantin-adica a bisericilor române~ti-care nu se
potrivesc cu mediul acestora" 3.
Cei care împiedicau maghiarizarea ~i organizau rezistenta românilor fata de
planurile guvemelor maghiare, de desfiintare a natiunii române, erau preotii bisericilor
române~ti. De aceea, ei trebuiau sa plece. Nurnero~i preoti au fost alungati în Vechiul
Regat. lzgonirea lor a fost precedata de amenintllri, maltratâri, jefuiri, cei mai multi
plecând numai cu ceea ce puteau transporta persona!, ei ~i familiile lor. Nemaiexistând
preoti în parohiile romane~ti, maghiarii au ajuns la parerea ca bisericile ortodoxe nu
mai aveau nici o ratiune de existentli. De ·aceea s-a trecut la devastarea si dârâmarea !or.
În septembrie 1940 au fost dârâmate bisericile din: Vârghi~, Sân-Martin, Raco~ul de
Sus Martinu~, Mire~ti, Dobo~eni, Filia, Or~eni, Tâmovita (toate din jud. Odorhei 4 ). În
octombrie 1940, acee~i soarta o împârta~esc bisericile din Biborteni (Odorhei),
Boro~neul Mare (Trei Scaune), Craciunel (Trei Scaune), Raco~ul de Jos (Odorhei). În
noiembrie 1940 urrneaza la rând bisericile din Salard (Bihor), Comolau (Trei Scaune),
Ocland5 (Odorhei).
ln unele cazuri bisericile nici miicar nu au mai fost darâmate ci, pur ~i simplu,
destinatia lor a fost schimbatit În septembrie 1940,biserica din Miercurea Ciuc Gud.
Ciuc) a fost transformatâ în magazie de cereale, dupi1 ce anterior fusese pângarita în
mai multe rând!lri6.In octombrie 1940 a fost transformatli în donnitor pentru evreii
concentrati la munca foqatli capela din Nojorid Gud. Bihor)7. În 16 decembrie 1940 a
fost devastatii biserica din Odorhei, iar peste câteva zile a fost murdiiritli cu fecale 8.
Biserica din Ditrau Qud. Ciuc) a fost dârâmatli sistematic, timp de mai multe zile, iar
obiectele sfinte au fost vândute la licitatie9• În cazul. bisericii din Ozun (jud, Trei
Scaune), b!mcile, praporii, cartile sfinte au fost arse în mijlocul bisericii. De asemenea,
bisericile din Praid ~i Cristur au fost transfonnate în magazii de cereale.
În actiunea lor de purificare, autoritâple maghiare din teritoriul ocupat au
desfiintat un mare numâr de parohii române~ti: Baia Sprie, Seini Gud. Maramure~).
Carei cu 582 suflete, Marna cu 175 suflete, Scari~oara Noua. cu 750 suflete, lancule~ti
cu 555 suflete, n~nad cu 276 suflete, Valea lui Mihai cu 157 suflete, toate din
Protopopiatul Carei Gud. Siilaj). Numeroase parohii au fost desfiintate ~i din
Protopopiatul Satu-Mare, iar protopopiatul Sighet a fost complet desfiintat 10 •
Agresiunile contra preotilor români vor începe chiar din prima zi a ocupatiei
maghiare în Ardealul de Nord. La 1 septembrie 1940, preotul Virgil lancu din Micfalâu
Gud. Trei Scaune) a fost obligat sa plece din sat, fiind amenintat de învâfâtorul ungur
Szabo Zoltan cu împu~carea. În noaptea de 4 septembrie 1940, un grup de 12 unguri

0
•
, Teroarea horthysto-fascistli in nord-vestul României (septembrie 1940-octombrie 1944), Editura
PoliticB, Bucur~ti, 1985.
.
~ Arhivele Militare Romane (in continuare se va cita A. M. R.), fond M. St. M., Sectia a Il-a lnforma!ii, dosar
914, f. 362.
5 A. M. R., dosar 914, f. 373.
''AM. R., dosar 914, f. 380.
7
A. M. R., dosar 868, f. 39.
KA. M. R., dosar 868, f. 35.
9
Milton Lehrer, op. cit. p. 368.
111
A. M. R., dosar 873, f. 59.
i
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din Aita Medie au venit cu càrutele la casa preotului Ioan Bunu~, i-au încàrcat lucrurile
~i 1-au obligat sà plece din sat 11 •
Istoricul american Milton Lehrer, referindu-se la situatia Bisericii române~ti
din Ardealul de Nord, spune: ,,Din clipa întronàrii guvemàrii maghiare, clerul
românesc a fost supus unui adevàrat supliciu din partea statului care poartà ca stemà
simbolul _cre~tinàtâtii: o cruce, e adevârat, aplecatà într-o parte" 12 •
In noaptea de 8-9 septembrie 1940, un grup de soldati maghiari a bàtut cu
bestialitate pe preotul român din comuna Hoiou (jud. Bihor) 13 • La 14 septembrie 1940,
în colonia Marele Voievod Mihai din judeµ.tl Satu-Mare, preotul Gheorghe Tohlitun a
fost arestat de jandarmi la ie~irea din bisericâ, dus la ~coalà, pus sa se descalte si bàtut
cu patul armelor peste cap ~i spate. A fost apoi càlcat cu bocancii peste degetele
picioarelor, lovi cu diverse obiecte ~i strâns de gât 14 • În acee~i zi, preotul Gavril Relea,
parohul bisericii ,,Sfinpi Arhangheli" din Cluj a fost batut ~i schingiuit de civili unguri.
La 15 septembrie, protopopul Onofrei din Cluj a fost arestat de jandarmi. Era chiar pe
cale de a fi spânzurat, dar s-a rupt sârma. A fost expulzat la 4 octombrie 15 •
Se observa, deci, ca inca din primele zile ale ocupatiei maghiare în Ardealul
de Nord, clericii români au constituit o tinta predilectâ a represiunilor. Un document
edificator în acest sens este ~i declaratia preotului Doroftei Constantinescu de la
parohia Tama Vag~ (jud. Satu-Mare). Acesta marturise~te cà la 22 septembrie 1940 a
fost arestat in biserica împreuna cu 200 de enori~i. Au fost. batuti cu saci wnpluti cu
nisip. Apoi a fost obligat sà semneze un act prin care .declara ca renuntâ la calitatea de
preot 16 • Un caz grav este ~i cet al preotului Gherasim Càpâlnà de la parohia din
Simi~ana Uud. Sorne~). Pe când se întorcea cu trenul de la Cluj a fost arestat la Dej de
17
doi jandanni ~i grav maltratat când ace~tia au aflat cà e preot român • În acee~i zi,
preotul loan Ciora din Zagon (jud. Trei Scaune)a fost bàtut de trei çivili maghiari. 1 s-a
refuzat ~i asistenta medicala. Înspàimântat de atmosfera ostilà din jurul sàu, fuge in
România 18 •
0 alta metoda prin care s-a unnàrit realizarea maghiarizarii prin religie a fost
extinderea jurisdictiei Episcopiei maghiare de- la Hajdudorog asupra credincio~ilor
români din Ardealul de Nord. Mai multe documente militare române~ti vorbesc despre
aceastà tentativa: ,,În comuna Subcetate (jud. Ciuc) persecutiile contra populatiei
române~ti au început în septembrie 1940. Românii au fost fortati sa treaçà la religia
19
romano-catolicâ, sau sà adere la episcopa:tul greco-catolic din Hajdudorog • Dintr-un
raport al colonelului Lutz Ernest, din 22 noiembrie 1940, aflàm alte fapte care se refera
la comuna Tulghe~ Uud. Ciuc): ,,115 suflete au fost convertite la religia romanocatolicà. Preotul român a primit în • aceasUI privinta protocoale de la primàrie.
Convertirilè se fac in mod samavolnic, cu umilirea populatiei române. Au mai fost
11

A. M. R., dosar 873, f. 87.
Milton Lehrer, op. cil., p. 297-298.
13
A. M. R., dosar 937, f. 18.
"A. M. R., dosar 937, f. 25.
"A. M. R., dosar 937, f. 28.
12

"' A. M. R., dosar 937, f. 31.

17

A. M. R., dosar 937, f. 35.
'" A. M. R., dosar 937, f. 86.
19
A. M. R., dosar 914, f. 303.
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chemate la primàrie 10 familii române pentru a-~i schimba religia. Li s-a ordonat pe
scurt: sau trec la religia romano-catolicà, sau vor trebui sà emigreze în România.
Oamenii s-au supus de fricà, nu se pot apàra; preotului îi e fricà sà protesteze, pentru a
nu fi arestat sau ràpit2°.
Un caz interesant a fost cel al comunei Vo~lobeni din judetul Ciuc. Preotul
Avisalom Costea a fost amenintat cu expulzarea ~i obligat sà mai întrebe înca o data
populatia daca dore~te sa adere la Episcopatul greco-catolic de la Hajdudorog.
Comandanti militari au ordonat preotilor români sâ celebreze slujba religioasà in limba
maghiarà. Cei circa 1200 credincio~i români din Vo~lobeni au fost somati la 28
septembrie, 27 octombrie si 3 noiembrie 1940 sà se declare pentru Episcopatul de la
Hajdudorog. La refuzul lor, 46 persoane au fost închise, iar 6 persoane au fost
expulzate în România21 • În comuna Hodo~ din judetul Ciuc, peste 900 de credincio~i
români au fost adunati pe data de 10 noiembrie 1940 la ~coalâ ~i au fost întrebati dacà
vor sà se înscrie pentru Episcopia din Blaj sau pentru cea din Cluj sub amenintarea cà
cei care vor refuza sà opteze vor fi expulzati22 .
În parohia Mure~-Izvor, cu 430 credincio~i, mai mulµ români au fost arestati,
bàtuti ~i amenintati cu ex~ulzarea. Au fost eliberati dupà ce au acceptat trecerea la
Episcopia de Hajdudorog2 • Preotii care î~i sffituiau credincio~ii sa nu facà acest pas
erau expulzati. Este cazul preofilor Teodor Cândea din Bicaz, Isidor Vlad din
Miercurea Ciuc, Gheorghe Boeriu din Gheorgheni-Joseni, Simion Mogo~ 24 .
Dupà cum reiese ~i din cele scrise mai înainte, unul dintre cele mai brutale
mij Ioace pe care regimul de ocupatie le-a folosit pentru maghiarizarea românilor prin
intermediul Bisericii a fost încercarea de a introduce limba maghiarâ în serviciul
religios. De asemenea, în bisericile din satele ramase Bra preoti români intrau preoti
reformati ~i romano-catolici îndemnând populatia româneascli sà î~i schimbe religia.
Aceastà realitate este consemnatà ~i în declaratia protopopului Vasile Popovici, din
parohia Màdàr~, judetul Satu-Mare: ,,A fost strâns tot satul la primàrie ~i s-a
comunicat di, de acum încolo, slujbele în bisericà se vor face Û1 ungure~te, câci suntem
sub stàpânirea maghiarà".
Întreg cortegiul de barbarii comise împotriva Bisericii române~ti, a slujitorilor
~i credincio~ilor ei, a avut, în fond, un singur scop: sâ lipseascâ populatia româneascà
atât de làca~ul de cuit, cât ~i de slujitorii lui ~i sil o oblige astfel sa-~i pâràseascâ religia
~i sà adopte una din religiile de expresie maghiarà {refonnatà, romano-catolicà),
pierzându-~i astfel nationalitatea proprie. Pentru a înfrânge împotrivirea clerului ~i a
credincio~ilor români fatà de aceasta politicâ, s-a urmllrit crearea de avantaje
economice celor care se converteau de bunàvoie. Cei care refuzau erau amenintati,
arestati, bâtuti ~i expulzaµ. Maghiarii s-au folosit ~i de faptul ca Biserica Româneascli,
ca institutie, a fost mult sUibitli atât Û1 baza sa materialà, cât ~i în cea spiritualà,
credincio~ii români fiind obligati sà-~i pâràseascà religia pentru a-~i apàra fiinl3.
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SEPTEMBER-DECEMBER 1940 MONTHS OF TERROR FOR
THE ROMANIAN CHURCH FROM TRANSYL V ANIA
Abstract

This article presents the situation of the Romanian Church from Transylvania
in the period of horthyste military administration (September-December 1940). There
are presented the expulsion of the Romanian priest who opposed to the Hungarian
command, the pulling dawn of the Romanian churches, the suppression of many
parishes. There are also presented many cases of aggressions and even murders
committed again at the Romanian priests.
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SOCIETATEA ,,CONCORDIA"
$! BOMBARDAMENTUL DE LA 1 AUGUST 1943
(,,DUMINICA NEAGRÀ")
DAN PINTILIE

0

Evaluarea generalâ asupra pagubelor suferite de societate ca unnare a
bombardarnentului de la 1 august 1943 se ridica la suma de 495.240.676 lei. Din
aceasta sumà, 449.358.376 lei reprezintâ surna pagubelor suferite de Departarnentul
Petrol, 11.495.300 lei reprezint! surna pagubelor suferite de Uzinele Metalurgice
Ploie§ti. Calculatiile s-au flicut dupa situaµi, facturi, documentatii §i cuno§tintele
profesionale ale speciali§tilor societâtii §Ï în raport cu datele refacerii, cunoscându-se câ
partes-au executat în cursul lunilor noiembrie §Î decembrie 1943, iar o parte în ianuarie
§i februarie 1944.
Rapoartele de expertiza întocmite de inginer-expert Theodor Radu au fost
înaintate Tribunalului Prahova, Sectia IV-a, in baza deciziei data prin Jurnalul nr.
14.239 din 1943 privitor la Societatea ,,Concordia" cu sediul în Bucure§ti, str. Matei
Millo, nr. 15.
A. Departamentul Petrol
În ziua de 1 august 1943, ora 13 40 , avioanele arnericane au atacat În valuri
succesive, rafinâriile, §antierele ~i industria de râzboi din §Ï în ora~ul Ploie§ti, cât §Ï din
judetele Dâmbovita §Ï Prahova. Societatea ,,Concordia" a suferit de pe unna acestui
atac aerian din partea aviapei inamice, distrugerea instalatiilor sale in departamentele:
Petrol - Uzine Metalurgice si Distribupe de Energie Electricâ. Au avut avarii rafinaria
,,Vega" din Ploie~ti - bariera Valeni, conductele de transportat titei, parcurile de
rezervoare din schelele din judetul Prahova §Î schela Buqani din judetul Dâmbovita.

RafinAria ,,Vega" - Concordia
Rafinâria era compusâ din 100 de clll.diri industriale §Ï 10 sociale, care se
întindeau pe o suprafatâ de 696.116 m.p. din care suprafata claditâ, 596.000 m.p.
Capacitatea maxima era proiectatâ pentru 93.000 tone.
Titeiul brut ~i produsele derivate existente în rafinârie in momentul bombardamentului
§Î pierdute prin ardere sau împr~tiere se datoreazâ bombelor exp Iodate (49) care au
incendiat direct, parte din rezervoare §Ï recipiente, ca apoi prin împr~tierea lichidului

• DirecJia JudeJeanA Arg~ a Arhivelor Nationale, Pite~ti.
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aprins sau a schijelor aruncate de explozii, cât ~i din cauza bombelor incendiare, sà se
întindà la un numlir mare de instalatii ~i rezervoare. Preturile atât pentru tilei cât ~i
pentru derivate erau preturile fixate de Ministerul Economiei Nationale, Monitorul
Oficial ~i Monitorul Petrolului, fàcându-se distinctïe între cele pentru export sau pentru
consum intem. Au fost distruse: 8.779,6 tone produse petroliere (titei, benzinà, toluen,
petrol distilat, pàcurà, ulei, asfalt, acizi naftenici, vaselina) in valoare de 44.743.453 lei.
Au primit lovituri directe bateriile III, IV ~i V de distilat titeiul, bombele distrugând sau
avariind grav instalatiile, clàdirile pompelor, vasele de recepµe, preîncàlzitoarele de
titei, conductele, bazinele de beton. Bateriile I si II nu au primit Jovituri directe, dar
datorita suflului ~i trepidatiiJor bombelor s-au distrus si deformat ferestrele, u~ile,
aparatele de màsurà, izolatiile, conductele si preîncàJzitoareJe.
Instalatia de cracare a fost Jovita de bombele càzute în apropiere, dar fàrà a
provoca distrugeri mari, doar avarierea ei. Instalatia de asfalt, care a fost oprita din
mers, la declan~area alarmei aeriene a fost Jovita direct, dar, fiind oprità, urmàrile nu au
fost foarte grave o Instalatia eJectricà pentru lumina si forta la instalatii, a avut de
suferit atât cea care era in è:abluri subterane, cat si zonele cu fire aeriene. Au suferit
avarii instalatia de apa, de stabilizare a gazolinei, de vaselina, cazanele de abur,
ràcitoarele de apà, laboratoruJ, casele de pompe situate în partea centrala §i de nord,
separatoarele de produse nr. 2 ~i 6.
Din cauza exploziilor bombelor care au càzut pe instalatiile de apàsau pe
conductele de apà sau spumli contra incendiilor, distrugându-le, focul a putut sà se
extindà. Din aceste cauze parcul de rezervoare a fost fie complet distrus, fie grav
avariat, iar produsele din eJe distruse prin ardere. Au fost distruse complet ~ase
rezervoare, cu toate cà rezervoarele . erau împrejmuite fiecare cu ziduri de aplirare,
acestea fie Ii'-au dlirâmat, fie s-au crlipat. Au fost avariate datorita schijelor ~i suflului
bombelor càzute în apropiere opt rezervoare (sectionate, gàurite, deformate). Pentru
refacerea parcului de rezervoare, inclusiv zidurile de protectie, fundatii si constructii
noi, au fost necesari 148.553._100 lei (s-au alocat 152.473.100 lei, din care s-a scàzut
valoarea materialului recuperat 3.920.000 lei). Au mai fost distruse clâdiri care serveau
pentru birouri, iar altele pentru locuinte, batalurile cu apà nr. 13 §Ï 15 construite special
pentru a: avea apà de rezerva în caz de bombardamente sau incendii. Drumurile pe care
au càzut· bombele aveau cratere cu un diametru intre 800 si 4500 mm. Nu au scàpat
distrugerilor garajul, statia de incendiu, împrejmuirile, linia :feratà pe o lungime de 45
m.1., 100 m.!. avariati, patru vagoane cistemà distruse §i 27 avariate dar reparabile. Au
fost distruse Iocuintele muncitorilor din Colonie, mobilier, îmbrlicâminte, veselli. In
total, pentru rafinliria ,,Vega", valoarea pagubelor suferite de Societatea ,,Concordia" se
ridica la 441.756.153 lei.
Prin bombardamentul aerian de la 1 august 1943 s-au distrus sau avariat
rezervoarele din schefa Buc§ani, judetul Dâmbovita, schelele din judetul Prahova ~i
conductele de legliturà cu aceste schele ~i cu alte rafinArii. Conductele de Centurà din
zona Ploie~ti de alimentare a rafinl\riilor cu titeiul din ~antiere, prin reteaua Societlitii
,,Concordia" au àvut de suferit distrugeri, rupturi §i pierderi de produse. Produsele
pierdute prin ai:dere sa:u împrli~tiere §Î care n-au plitut fi captate din cauza infiltratiilor
în pâmânt s-au ridicat la 57 tone de titei, 36 tone de gazolinà 9§i 15 tone de gaze din
conductele de transport gaze. Valoarea totalà 477.723 lei. Rezervoarele nr. 6, 7, 8 de la
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Flore~ti au fost Iovite de gloante de mitralierli trase eu intentia de a se scurge titeiul ~i
aprinde.
Societatea ,,Concordia" era singura societate care avea o întreagli retea de
conducte de transport a titeiului din ~antiere pentru rafinl!.ria sa ~i alte rafinlirii (ce le laite
societ!iti aveau conducte numai pentru serviciile proprii). Conductele au suferit
distrugeri partiale, pe zone, adic!i în jurul rafinliriilor care au fost obiectivul de atac al
aviatiei inamice (conductele din jurul Rafin!l.riei ,,Colombia" ~i ,,Vega"). În total, cu
pierderile suferite de ,,Vega", valoarea Departamentului Petrol se ridica la suma
mentionatli la început de 449.358.376 lei. Raidul aerian a fost executat de Grupul 98
(supranumit ,,Piramiders") compus din 40 aparate de zbor.

B. Departamentul "Electrica"
Societatea ,,Concordia" prin retelele de transport a energiei electrice, alimenta
~antierele de petrol din Regiunea Prahova - Dâmbovita, respectiv rafin!iriile din jurul
ora~ului ~i din ora~ul Ploie~ti. Liniile electrice principale sub tensiunea de 25.000 volti
erau a~ezate pe stâlpi metalici. La stapile principale de reducerea tensiunii ~i apoi
distributia la statiile secundare, servesc de puncte inte1111ediare, statiile de
transfo1111atori ~i aparate speciale de comand! ~i sigurantli de înaltli tensiune. Aceste
statii principale deserveau la rândul lor, statii inte1111ediare de joasli tensiune. Raidul
aerian de la l august care a cliutat sli loveascli nu numai rafinliriile, dar ~i sursele de
alimentare, a lovit ~i zone din reteaua electricà atât în regiunea Ploie~ti, cât ~i regiunea
Târgovi~te.
În regiunea Ploie~ti, toate rafinliriile erau deservite cu energie electricli de clitre
,,Concordia" prin Departamentul ,,Electrice", prin linii de înaltli tensiune, care intrau în
curtea rafinliriei, la statia de transfo1111atori, trecând prin aparate speciale de comanda ~i
siguranlà ~i apoi la tabloul de distributie din rafin!irie unde sunt separate, cu acela~i roi,
în joasli tensiune. Au avut dé suferit urmlitoarele linii:
- c!ltre rafinl!.ria ,,Astra Româna" (linii electrice, stâlpi, transfo1111atori,
izolatori, întreruplitori);
- clitre rafinliriile ,,Orion", ,,Vega", ,,Standard", ,,Creditul Minier", racord
C.F.R.
- stapa Ploie~ti, stapa de transfonnatori Ploie~ti. În total, în regiunea Ploie~ti
pagubele s-au ridicat la 10.648.800 lei.
În regiunea Târgovi~te, au fost lovite statia de înaltli tensiune, transfo1111atoare,
aparate de comandli, Iinii de înaltâ tensiune. Valoarea pagubelor s-a ridicat la 966.500
lei.
Imediat dupli bombardament s-a trecut cu tot personalul de specialitate la
repararea transfo1111atorilor, liniilor, înlocuirea aparatelor pentru fumizarea energiei
electrice la instalatiile din rafinlirie, ateliere, pompe de produse, care nu fuseserli atinse
~i trebuiau cu orice pret repomite.

C. Departamentul Uzinele Metalurgice Ploie~ti
Aceste uzine situate în Ploie~ti - Gara de sud - deserveau prin natura
specializ!irii, exploatl!.rile de petrol, rafinliriile, ~antierele. Se începuse o nouli
specialitate, construcpile de armament, foarte important!, care utiliza mânli de lucru ~i
energie electricli. A fost Iovit ~i acest ansamblu de industrie (ajutlitoare industriei de
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petrol distrugându-se instalatii, ateliere, clâdiri, magazii, stocuri de materiale. Au fost
distrugeri mari la: sectia de cazangerie (care fabrica rezervoare, cazane cu abur,
instalatii de prelucrat titeiul), sectia ateliere tunuri (avarii mari la clàdire, presa
hidraulicà, cuptoare, presele in curs de executare), sectia forjà (lovità de schijele ~i
presele aruncate de bombele càzute în apropiere), ~coala de ucenici (care adoptase
principii moderne de predare ~i care în aceea~i clâdire se aflau sâlile de curs,
dormitoarele, cantina, ateliere speciale prevâzute cu ma~ini ~i unelte potrivite scopului
de învâtàmânt practic), ma~iniunelte ~i aparate electrice mobile de aer comprimat de
nituit, de sudat electric, de ridicare mecanicli pe linie feratll sau pe roti pentru obtinerea
unui timp accelerat de lucru, instalatiile electrice, materiale ~i piese fabricate. În total
pagubele se ridicau la 34.387.000 lei.
Raidurile aeriene ale aviatiei americane ~i engleze au continuat sâ provoace
pierderi societàµi ,,Concordia" începând cu artul 1944 .. Rafinâria ,,Vega" a fost Jovita
de bombe în 5 ~i 24 apriHe, 5 mai, 31 mai, 15 ~i 31 iulie ~ilO august 1•

THE CONCORDIA COMPANY AND THE AIR RAID
OF THE 15T OF AUGUST 1943
(,,THE BLACK SUNDA Y")
-Abstract
The general valuation of the dangers dorie to the company because of the air
s1
raid of 1 ofaugust 1943 in equal with 495.240.676 lei 449.358.376 lei from this sum
of money the sum of dangers done the Petroleum (Oil) Department and 11.495.300
represents the sum of dangers done to the Metallurgical Factories Ploie~ti.
The calculations were made in basis of situations, invoices, documentations
and professional documentations and knowledge of the company's specialists and in
relation with the data of the reconstructions.
There reconstructions were made in November and December of 1943 and in
January and February 1944.

1

Arhivele Nationale ale Românici, Direciia JudefeànA Arge~, fond Societatea ,,Concordia", dosar 335/1943,
f 1-32.
.
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CÂTEVA CONSIDERATIi PRIVIND LONGE VITATEA
GRUPULUI DE REZISTENTÀ ARMATÀ ARSENESCU-ARNÀUîOIU

( 1949-1958)
FLORIAN BANu•
lgnorat aproape cu desil.vâr~ire de ,,frontul istoriografie" românesc de pânà in
1989, fenomenul rezistentei armate anticomuniste era èunoscut de cei mai muW români
doar din povestirile spuse cu teamà de unii din participanfii la acesta, din relatàrile
tributare factorului ideologic prezente în lucràri ce tratau istoricul trupelor de securitate
sau din articole, scrise in aceea~i manierà ,,partinicà", publicate în · reviste precum
,,Pentru Patrie".
Dupà 1989 situapa s-a schimbat radical .~i au fost aduse ·1a cuno~tinta
publicului larg episoade zguduitoare din-,lupta pe care o parte a poporului român a
înteles sà ~i-o asume împotriva comunismului, vàzut nu ca o ideologie oarecare ci ca o
amenintare a îns~i fiintei neamului românesc. Ca urmare a existentei unui larg orizont
de a~teptare, au fost publicate numeroase studii 1, volume de documente ~i analize2,
memorialisticà~; investigatii de istorie oralà.
volume
în ciuda numàrului mare de lucràri consacrate mi~càrii de rezistenµ, cea mai
mare parte a problemelor ridicate de fenomen (care a fost caracterul acestei rezistente,

de

• Consiliul National pentru Studierea Arhivelor.Securitatii, Bucure$1i.
1
Adrian Bri$Cll, Rezisten{a anticomunistii din Bucovina. Lupta de la Btitea Corbului, 18 iQnuarie 1955, in
,,Arhivele totaliterismului" (AX), nr. 1/1993, p. '89-98; idem, Rezisten/a antlcomunistii din România.
Reàè{iile sistemu/u/ represiv. 1948-1949, in A.T., nr. 4/1997, p. 1'33-147; idem, Rezislen{a arma/a
anlicomunistti din România. 1944-1962, in A.T., nr. 1-2/1999, p. 42-67; Radu Ciuceanu, Mi1carea Na/ionala
de Rez/sten/ti. Organiza{ia Graiul Sdngelui. Dosarul operattv. /946, in A.T., nr. 1/1995, p. 85-103; Dumitru
~andru, Rezistenfa anticomunistti din Maramure1, in A.T., nr. 4/1994, p. 270-281; Cristian Troncotll,
Procesul Mi1ctirii Na/ionale de Rezislen/ti. 1946, in A.T., ru. 3/1995, p. 120-139; Dorin Dobrincu, Rezisten/a
armait/ anticomunistèl la fnceputul «republicli popu/are», in ,,Analele Sighet 6", Bucurqti, 1998, p. 210-238;
Florian Banu, lnJrarea in rezisten/a armait/ anticomunistti -motiva/ii indiv/dua/e /i co/ective, in A.T., nr. 34/2002, p. 85-101.
2
Ioana Raluca Voicu-Arnllutoiu, Lupttitorii dtn munfi. Toma Arnau{oiu. Grupu/ de ia Nuqoara, Bucure$ti,
1997; Miodrag Milin (ed.), Rezisten{a anticomunista din Mun/ii Banatului in documente, Bucure$1i; 2000;
Adrian Bri$C8, Radu Ciuceanu, Rezisten/a armatii din Bucovinil. 1944-1950, vol. 1, Bucurc$1i, 1998; Adrian
Bri$c8, Rezlsten,a armat4 din Bucovina. /950-1952, vol. li; Bucur~ti, 2000; C.N.S.AS., ,,Bande, bandi/i 1i
erot'. Grupurile de rezisten/ti /i Securllatea (1948-1968), EnciclopedicA, Bucure$ti, 2003; Petre Baicu,
Rezistenta in munfii Bra1ovulut, Miami Beach, 1994; Georges Diener, L'autre communisme en Roumanie:
resistance popullllre et maquis. 1945-1965, ed. L'Harmattan, Montreal, 2001.
3
Ion Gavrilll Ogoranu, Brazii se frdng, dar nu se indaiesc, vol. 1 $i Il, Timi$OBra, 1993-1995, Filon Verca,
Para~ula/i in Romdnla vândutti, Timi$oara, Ed. Gordian, 1993.
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ce amploare a avut - în spatiu ~i timp, dar ~i din punct de vedere al numarului de
luptâtori -, ce obiective au fost wmârite ~i prin ce mijloace au actionat grupurile din
rnunti etc?) a fost abordatA doar tangential, cele mai rnulte dintre lucrâri rezumându-se
la o prezentare a faptelor, a liderilor ~i a evolutiei unui grup sau altul4. AceastA etapa,
necesara, de prezentare a evenimentelor, a început, in ultimul timp, sâ fie urrnatà,
5
firesc, de eforturi de analizâ a fenomenului •
Parcurgând relatârile supravietuitorilor mi~cârii de rezistentli sau documentele
întocmite de organele de represiune, se impune atentiei cercetàtorului o întrebare: cum
se explicà faptul cl1 mici grupuri de lupt11tori au reu~it s11 se împotriveascâ ~i sa
supravietuiascâ timp îndelungat unei prigoane aproape neîntrerupte, prigoanâ exercitatà
cu toate rnijloacele pe care statu!. ·modem le pune la dispozitia organelor sale de
represiune? Vreme de aproape 16 ani autoritàtile comuniste din România au fost sfidate
de astfel de grupuri care au reu~it sa mentinâ în con~tiintele unei parµ a românilor
6
speranta câ, poate, nu e totul pierdut ~i instaurarea comunismului nu e ireversibilâ • În
încercarea de a oferi un. rlispuns, fie ~i partial, acestei întrebâri, vom întreprinde pe
parcursul acestor pagini o analizâ de caz. În acest scop, am ales unul din cele mai
semnificative, prin râsunetul actiunilor ~i prin durata mare a existentei sale, grupuri de
rezistentA: grupul Arsenescu - Arnâutoiu.
În câutarea unui rlispuns cât mai pertinent, în analiza ûitreprinsl1 am fàcut apel
la mârturiile celor implicati în evenirnente ~i la infonnaµile furnizate de arhive.
Relatârile evenimentelor, expuse oral ~i Ûl scris dupl1 1989 sau consemnate în
documente emise de organele de represiune din epoc11, oforâ mai multe cauze pentru
explicarea duratei mari a rezistentei armate.
În cazul grupului Arsenescu - Aml1utoiu, limitele temporale ale activitâtii
acestui grup sunt marcate de anul 1948, când colonelul Gheorghe Arlïenescu initiazâ
primele actiuni de organizare a unui grup de rezistentA, §Î luna mai a anului 1958, când
membrii grupului au fost capturaµ de Securitate_. Pentru data de final. a activitatii de
rezistentA poate fi luatâ in considerare §Î ziua de 1 februarie 1960, data la care colonelul
Arsenescu a fost ·capturat mtr-o cas!!. din cartierul Livadia, din ora§ul Câmpulung
Muscel 7 •
Este vorba, deci, de o grupare care a reu~it sâ tina în i,ah fortele imense ale
aparatului de represiune timp de un deceniu, de~i numârul membrifor grupului a variat
între cinci ~i m.iximum 14 persoane 8 • În încercarea de a explica acest fapt aparent
4

A se vedea, in acest sens, ~i comunica.rile reunite ln capitolul Rezisten1a armata la instaurarea
comunismului din vol. ,,Analele Sighet 2", Bucure~ti, 1995.
5
Vezi cap. IV Lichidarea mi1carii de rezisten/d anticomunistli din volumul de documente editat de Serviciul
Român de lnformatii, ,,Cartea Albl'I a Securitlitii", vol. li, Bucur~ti, 1994; Un ait exemplu îl reprezintll
capitolul 10 Rezistenfa arma/li din lucrarea lui Dennis Deletanl, ,,Teroarea comunisll'l ln România. Gheorghe
Gheorghiu Dej ~i statu! polifienesc. 1948-3965", Buc~ti, I~i, 2003.
6

Menfinerea sperantei in rândul populafiei a fost permanent in atentia luptatorilor din rezistenµI. in 1952, Ion
Gavrilll, liderul unui grup de rezistentl'I, se adresa unor turi~ti in Muntii Fl'lgllr~: ,,Spuneti, vl'I rog, oamenilor
din tarll cil mai exista un colt din Regatul României care nu $Î-a plecat ,capul ina.intea coni.uni$lilor. ~i atâla
timp cAI ne vor sta capetele pe umeri, acest colf de tar!i va fi liber. Spunefi-le sll.-$i pllstreze incredcrea ca întro zi toatl'I România va fi liberll." - Ion GavriUI.-Ogoranu, op. cil., vol. 1, p. 304.
7
Arhiva Consiliulul·Naponal pentru Studierea Arhivelor Securitiltii (A.C.N.S.A.S.), fond Documentar,
dosar nr. 47, f. 12.
• Idem, dosar nr. 36, f. 244.
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paradoxal am identificat mai multi factori cauzali ce pem1it conturarea unui ràspuns
întrebârii fom1ulate mai sus.
Un prim factor care a contribuit în mod hotârâtor la supravietuirea grupului îl
reprezintà chiar componenta sa. Membrii grupului, eterogen din punct de vedere social
~i politic9, erau oameni familiarizati cu muntele, buni cunoscàtori ai zonei în care
actionau §Î, marea majoritate, cu o experientà miÙtarà semnificativà. Din punct de
vedere al experientei militare se reliefeazà personalitàple celor doi conducàtori
succesivi ai grupului: colonelÙI Gheorghe Arsenescu §Î locotenentul de cavalerie Toma
Arnautoiu. ·Ambii aveau experienta frontului, erau buni organizatori §Ï aveau calitati
înnàscute de lider. Arsenescu era un iscusit tactician, eu o prezentà de spirit deosebità
~i un foarte bun mânuitor al annelor de focio_ Renume_le sâu a determinat ofiterii de
securitate sà pregàteascà foarte minutios arestarea · din 1960. La aceastà actiune au
participat nu mai putin de 30 de persoane de§i se stabilise printr-un informator cà
Arsenescu este singur §Ï nu dispune decât de douâ pistoale iar ac\iunea se desfà~ura
prin surprindere în zorii zilei.
Un ait luptàtor de exceptïe a fost §i Ion (Nel) Chircâ, poreclit Dezertorul 11 •
Acesta dezertase din armatà, clin ca~a relelor tr:atamente la care a fost supus, încà de la
jumàtatea anilor '30, §i a stat ascuns în munti pâna î.n 1-944. Ulterior, se pare, a mers eu
trupele sovietice pâna în Cehoslovacia. întor,i; acasll, intrll clin nou în conflict cu
autoritàtile politiene§ti §i, din 1949, se alllturt\ grupului de rezistentà, Un supravietuitor
al grupului relata, cll lo,!l Chircà ,,cuno§tea toti fagii §i toti brazii de aici §i pânà în
Fagara§" 12 • Abilitll\ile acestuia în mânuirea armamentului §Î calitlltile de ochitor de
exceptie erau foarte apreciate de Arsene~cu: ,,Când ti-o pune Nel carabina la ochi §i
când ti-o lua din p·ici<?are prundarul (e o pasare), sare fulgii de pa prundar 13 • Ceilalti
membri ai grupului, chiar dacà nu aveau aptitudini militare deosebite, erau foarte
curajo§i, puternic motivati §i buni cunoscà~ori ai regiunii, ceea ce îi transforma în
· ·adversari redutabiliai Securitll\ii 14 • ·.

' Un membru al grupului afirma ,,Aceastll mi~care nu a fost nici fArllnista, nici liberalll, nici legionarll, ci
anticomunistll ~i antiruseasci!" - ••• f ovestea Eli~abetei Rizea din Nuqoara. Mlirturia lui Corne/ Drt'1goi,
culese ~i editate de lrina'Nicolau ~i Theodor Nitu, Hume:nitas, Bucure~'ti, 1993, p. 111 (în continuare se va
cita Povestea E//sabetei-Rfzea ... ).
1" Relatand o confruntare eu forfele Sc;curitlllii, Çomel Drlgoi relata: .,Cei de afarl!. a11 inceput si! tragA.
Asta nu era o problema pentru Arsenescu, pentru prezenta de spirit a lui Arscncscu. N-am vllzut în
viafa· mea, nici ln romane, un om eu atâtà prezenti! de spirit. Asta e ~tiut de toatll lumea de aici.
Arsenescu tragea ba pe sus, ba pe la jum!ltate, 8$8 la ie~irea din faîll, ~i p!I stllnga ~i pi! dreapta, iar
Dezertoru, pli brAnci, tAr~ printre picioàrele lui, a !~it afarll. Ai~ se uitau_ la m~i~ile lui: 8$8 ... pli sus, a
tras încolo, a tras incoace, s11 libereze latura asta ~• cftnd au sllrit amândo1 in p1c1oare;~1 au luat-o roalll
~a, nu mai ~tiau i!ia pe unde sil fugll" - Ibidem, p. 129.
.
.
.
11 ,,Chirci! Ion din gruparea lnfiinfatA de colonelul Arsenescu, umblase prm pi!dunle dm nordul
comunei Nuc~o:U.a timp de 14 ani ~i cuno~tea foarte bine toatc ascunzi~urile pe care le oferea pi!durea"
- A.C.N.S.A.S., fond Docurhimtar, dosàr nr. 50, vol. I, f 577.
12
Povestea Elisabetei Rizea ... , p. 117.
13

Ibidem.

" Faptul cil membrii grupurilor de rezisten\i! sunt foarte buni luptlltori era recunoscut,. sotto voce!_ ~i de
ofiferii de securitate. Printre a~tia se afinna, ln 1953, cA ,,bandel~ sunt de neprms, band1f11 sunt
superiori organelor noastre, prin sistemul lor de a ac1iona" - apud Marius Oprea, Banahlalea rliului. 0
istorie a Securitli/ii in documente. /949-1989, 111$i, 2002, p. 197.
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Pe lânga cuno~tintele militare ~i o bunli conditie fizicli, favorabile unei
rezistente îndelungate au fost ~i zonele predilecte de actiune ale nucleelor de rezistenta.
Cantoriate în special in regiuni muntoase, împàdurite ~i greu accesibile, aceste nuclee
au ilustrat, înca o data, posibilitâtile multiple de folosire a avantajelor terenului in fata
unor forte ostile, superioare numeric. Asemenea haiducilor de altMata (de la care
împrumutasera, de altfel, numeroase elemente de organizare ~i chiar titulatura), cei din
grupul Arsenescu - Amliutoiu se pricepeau de minune sli utilizeze posibilitâtile oferite
de munti ~i coclri · pentru èamuflareâ adaposturilor ~i a: depozitelor de alimente,
armament ~i munitie, precum ~i pentru a executa deplas!lri rapide ~i ferite de ochii
·
organelor de urmarire.
Un eiement deloc neglijabil in impunerea respectului în fata ofiterilor de
securitate 1-a reprezentat annamentul de care dispuneau membrii gruplirilor de
rezistentli: Extrem de curajo~i in fata victimelor dezarmate, aflate in beciurile
Securitlitii, ace~ti ofiteri nu mai erau la fol.de cutezlitori atunci când aveau de-a face eu
luptatori liberi ~i bine înannati. Armamentul divers, folosit eu pricepere de luptlitorii
din munti, le-a permis acestora sli rupli adesea încercuirea in care erau strân~i de trupele
de securitate sau s!1 iasli cu bine din ambuscadele in care fuseserli atr~i.
Dar oricât de buni luptâtorI ar fi fost ~i · oricât de bine inannati, membrii
rezistentei armate iiu at fi reu~it sli se menpna o perioadli atât de indelungata in postura
de oponenti ai regimului ffirli sprijinul populatiei. Acesta a fost masiv ~i complex ~i a
avut, ffira indoiala, un roi extrem de important în perpetuarea rezistentei.
Ofiferii de securitate erau pe deplin con~tienti de simpatia de care se bucurau
membrii rezistentei în rândul populatiei, · fapt relevat · de rapoartele acestora. De
exemplu, printre cauzele care au determinat e~ecul actiunilor de càpturare a grup!irii
Arsenescu se menµona ~i ;,faptul ca bandiµi principali Arsenescu, fratii Amliutoiu ~i
fratii Puinichescu, dispun de serioase leglituri în satele de la poalele muntilor unde au
foarte multe rude ca frati, surori, veri, fini etc" 15 • În fata unor àstfel de realitati, ofiterii
de securitate nu ~ovàiau sa propunli mlisuri radicale precum dislocarea în alte regiuni a
familiilor celor retra~i în munµ ~i a rudelor de gradul I ~i II ale acestora ,,pentru a
determina pe cei rlim~i în comune, care au avut sau au legàturi eu banditii, sli nu-i mai
ajute ~i sli-i predea autoritiiµlor'.i 6•
Sustinerea evidentli a rezistentei. de dltre populatie era expllcatli de ofiterii de
securitate fie prin ostilitatea unor ,,elemente exploatatoare", fie prin ,,inapoierea" unei
parti a j:Arlinimii. intr-o Dare de seamli referitoare la ,,problema bande", intocmità în 9
mai 1949, se mentioneazli cli organizatiile de rezistentli ,,se sprijinà pe orgariizatii
formate la poalele muntilor, eu care sunt îri directa leglitiJra ~i care sunt conduse in
general de a~a-zi~i intelectuali ai satelor (preoti, notari, avocaµ), de chiaburi, ~i care
reu~esc sli polarizeze destul de nwneroase elemente tarline~ti, mijloca~e ~i chiar slirace,
nellimurite politice~te" 17 •
În alte ocazii, organele de securitate explicau sustinerea prin ,,teroarea" pe
care o rlispândeau membrii gruplirilor asupra populaµei. Sprijinul acordat gruplirii
15
Arhiva Ministerului Justitiei (A.MJ.), Direcfia Instantelor Militare (D.LM.). fond Penal, doser nr.
27463, vol. 5, f. 168-169.
16
/bidem.
17
A.C.N.SAS., fond Documentar, dosar nr. 36, f 438-439.
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Arsenescu §Ï fratilor Amautoiu era justificat prin faptul ca oamenii din satele Slatina §i
Nuc§oara ,,datoritâ zvonurilor lansate de bandli, au trait sub teroare, fiindu-le teama de
a da vreun indiciu organelor politice §i administrative, de§i §tiau de aparitia acestora în
comuna" l8.
.
Realitatea ca oamenii din zonele limitrofe îi ajutau pe membrii grupurilor de
rezistentâ din convingere §Ï nu prin constrângere este pe deplin demonstrata de
diversitatea formelor de ajutor oferit. De la adapostirea pentru o noapte §i oferirea unei
traiste cu alimente §Ï pâna la fumizarea de armament, medicamente §i infonnatii despre
mi§carile Securitap.i, aproape nimic nu le era refuzat celor din munti, vAzuti ca
exponenti ai dorintei de libertate ûnpârta§itâ de cele mai largi categorii ale populatiei.
Cele mai elocvente cred~m ca sunt numeroasele cazuri de informatori dubli
care, sub pretextul cli îi ,,cauta" pe ,,banditi", colindau muntii §i-i p.neau la curent pe cei
din rezistenta cu ultimele evenirnente 19 • Aceste cazuri erau atât de numeroase încât
Securitatea a fost nevoita sa admit! cli ,,folosirea agenturii deconspirate §i trad!itoare, ca
urmare a neverificârii ei, a fficut ca organele de securitate sâ nu cunoascll ani de zile
nimic despre ex.istenta bandiplor, pennifând în mod indirect ca ace§tia sa-§i desffii;;oare
activitatea §i sa atragâ numeroase elemente în acpunile lor d~mânoase" 20.
Importants pe care o avea sprijinul populatiei pentru supravietuirea
organizaµilor de rezistentâ a fost sesizata, fire§te, §Î de membrii gruplirii Arsenescu Amâutoiu. Cu rare exceptii, ei s-au straduit sâ pâstreze cele mai bune relatii cu
populatia din zonele în care actionau21 • _Erau 11\sate acte justificative pentru cantitatile
de alimente ridicate de la stâne §i exploatari forestiere, pentru a-i scuti pe responsabilii
acestora de neplaceri, §Î era întretinuta speranta câ pagubele vor fi ulterior rftsplatite
înzecit. Acest mod de protejare a elementelor de sprijin a fost contracarat de Securitate
22
prin silirea ciobanilor s!i plateasca alimentele luate de grup •
La fel de importantâ în identificarea cauzelor care explicâ supravietuirea
îndelungata a rezistentei armate din România este §i analizarea deficientelor structurale
multiple de care suferea opresorul, în spetâ Securitatea, Trupele de Securitate §i Militia.
1
•
19

A.M.J., D.1.M., fond Pcnal, dosar nr. 27463, vol. 4, f 93.
Elisabeta Rizea povest~te cum sotul ei, recrutai ca ,.informator" mergea pe munte ln c!lutaree
grupului de rezistentll: ,,Trebuia sa facâ ciolpeni pe bred sBU pe fag ~i sa puna ziue ~i lune ~i Bllu când a trecut
pe acolo. $i sa puna ~i numele. (... ) sa vadli ei unde se ducea: $i s-a dus el de doo ori, ~i el se înt41nea eu ei,
da nu le spunea la Securitate, lor numai nu ~i nu le zicea • .,Nu-i g!lsesc!". Nu zicea nimic, c-avea juramânt.
~i s11 nu fi avut, doarnnli, nu vindea". • Povestea Elisabetei Rizea ... , p. 38.
211 A.C.N.S.A.S.
fond Documentar, dosar nr. 82, vol. 2, f. 22-23.
21 lntr-un Raport Informativ din iulie J953 se menJiona: .,Informatorul noslru .,Sapin" fiind dirijat la
stâne $i stând de vorb!i eu bacii $i ciobBllii de la stanele din Muntii R~u $i Oticul, enume Vladoiu
Mihai la Ro$U $Ï Alex. Bucura, la Oticu, ace~tia i-au spus urm!itoarele: ,,Am stat de vorba eu partizanii
cere au venit la stAna ~i care ne-au spus cli Arsenescu Gheorghe nu a murit ~i traie$te, d~i a fost r!init
eu patru cartU$e, a fost bolnav însa acum s-a fil.eut mai bine; Plop Mllria este m~artli, e fosl impu~cata
de arrnata care a dat peste ea la bordei in timpul când ea splila rufele pentru co_p1lul ce-1 avea; in ztua
când a decedat tov. Stalin au tras arme de foc la bordeiul unde se gaseau; au mat spus cli dmtr-un avion
arnericBII li s-a lllsat suma de 250 000 lei, bB11i pe can: ei îi cauta dar nu i-au gasit pânl!. in prezent $i
daca îi glisea ne pllltea brânza eu 100 lei kg." - idem, dosar nr. 40, f 77.
__
.
._
21 ln acel~i raport se preciza: ,,s-a luat masura ca brânza ~ de clltre bB11~111 sa ~e- 1mputata responsab11t_lor
de stâne, bacilor ~i ciobenilor care se gaseau la stân!I atunc1 când au vemt band1J11 $1 nu au luat ahtudme
impotriva for, dimpotriva le-au pregatit ~i servit mâncare. Aceasta m!lsur!i _a _fost luata pentru ~ const1tu1. un
exemplu $Ï pentru ciobanii de la celelalte stane $i pentru e-1 scoate dm pas1v11atea care eu mamfestat-o $1 in
anii trecuti, o mB11ifesta $i ln prezent ~i ar putea manifesta-o ~i in viitor" - Ibidem, f. 87.
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Pe lângâ numeroasele atu-uri detinute în lupta inegalli cù cei din munti, Securitatea ~i
celefalte institutii aveau ~i destule puncte slabe.
0 primà sHfüiciune era reprezentatli de incompetenta ofiterilor de securitate 23 .
Recrutati din rândul muncitorilor manuali sau al taranilor foarte sliraci, trecuti prin
simulacre de ,,~coli de securitate", proaspetii ofiteri erau lipsiti de cele mai elementare
notiuni ale muncii de informaµi. Aceste lipsuri erau suplinite, ce! mai adesea, printr-o
24
brutalitate excesiv!i , dar care conducea la rezultate minime. Într-un Raport informativ,
alcatuit de Regioriala de Securitate Pite~ti în 15 iulie 1953, se mentionau, printre alte
cauze ale e~ecurilor repetate, urmlitoarele:
,,- Necuno~terea posibilitlitilor agenturii informative (nu au fost · studiati
suficient), fapt ce a dus la nepunerea în aplicare a celor dou!i combinatii informative
propuse.
- Nu a fost sistematizat întregul material al problemei ce se aflli la regiunea
Pite~ti în a~a fel ca: fiecare bandit s!i aib!i mapli aparte eu tot materialul ce vorbe~te
asupra persoanei sale.
- Nu se cunosc toti prietenii mai intimi ai fieclirui bandit - din ~coala, liceu,
facultate, din armatli, din anturajul !or intim, la care ar putea apela sau cere ad!ipost" 25 .
În general, se lucra ,,dupa ureche", ignorându-se adesea chiar ordinele ~i
precizârile exprese trimise de organele superioare. E~ecurile cele mai frecvente erau
înregistrate în munca cu agentura infonnativa, fapt ce se reflecta negativ ~i în actiunile
operative ale trupelor de securitate. Exasperat de noile e~ecuri raportate, Alexandru
Draghici punea, în iulie 1953, unnlitoarea rezolutie pe un raport al Directiei Regionale
de Securitate Pite~ti: ,,In acest fel noi niciodatâ nu vom prinde nimic. Nu exista un
informator de bazli. Cauzele trebuie cautate în metodele nejuste care s-au practicat ~i
încâ se mai practicâ fata ·de infonnatori, în u~ùrinta condamnabilà a regiunii de
securitate fata de munca infonnativa pe care o subapreciaza"26 .
Chiar ~i atunci când reu~eau sa obµn!i informatii reale, valorificarea lor
ramânea adesea sub semnul întrebârii. Un document al Securitatii recunoa~te, în stilul
agramat specific institutiei în epoc!i, faptul ca: ,,In timpul încercuirii unor banditi ce
urmau a fi capturati, datoritli slabei pregâtiri a actiunii operative, cât ~i a pregatirii
ofiterilor din punct de vedere al tehnicii de luptâ ~i al instrucpei tragerii, a tlicut ca sa
e~ueze unele actiuni întreprinse, pe baza unor informatii sigure obtinute prin agentura
noastr!i calificata. De asemenea, de a avea unele pierderi Û1 oameni ( .. .)27•
23
Într-o Dare de seamii, intocmitl!. in noiembrie I 950, se mentioneazl!.: "în cursul operatiunilor, la organele
Securillltii Poporului s-a observai lipsa preglilirii militare. De asemenea, s-a mai constatat ~i lipsa de preglltire
fizic!I, din care cauzll urml!rirea banditilor in locuri mai putin accesibile, a fost ingreunata. Acesle lipsuri cât
~i unele gre~eli comise de organele noastre prin nerespectarea directivelor primile, au mlirit pierderile din
r!lndurile securita\ii ~i militiei" - idem, dosar nr. 36, f 383.
2
' lncapabili sa obtina pe alte clii informatii, ofiterii torturau in mod barbar pe acei membri ai rezisten1ei
capturati vii. Aslfel, Titu Jubleanu, din gruparea Arnliuloiu, .,a fosl anchetat eu o siilb!llicie de nedescris,
penlru a i se smulge destainuiri despre ascunz!ltorile penizanilor din pllduri, despre gazdele lor, despre cei
care îi aprovizionau ~i oarnenii din satelc de munie cu care aveau leglituri. Jubleanu a fost schingiuil in fel ~i
chip. între allele, i s-eu smuls, rând pe rând, toti dintii din gura eu un cle~te de scos cuie" - Ion Ioanid,
Închlsoarea noastrti cea de toate zile/e, Bucure~ti, 2000, p. 216-217.
21
A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 40, f. 80-82.
u, Ibidem, f. 72.
27
Idem, dosar nr. 36, f. 36-4S.
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0 altâ deficientâ era reprezentatâ de slaba pregàtire §Ï conducere a Trupelor de
Securitate. Continuatoare ale Jandarmeriei, Trupele de Securitate au început si\
functioneze din 23 ianuarie 1949, dar activitatea lor a fost reglementatll prin Decretul
de fufiinîare nr. 163 din 7 februarie 194928 • Debutul activitàµi lor a fost marcat de o
serie de e§ecuri.
Documentele întocmite de Securitate în epocà abundà în exemple ale
incompetentei cadrelor de conducere ale Trupelor de Securitate, de aceea ne vom limita
doar la un' exemplu. într-un raport redactat Ûl ianuarie 1953 se menµoneazâ: ,, ... s-au
constatat unele lipsuri la Trupele de Securitate. Astfel, nu s-au luat mlisuri de
camuflare; nu s-a folosit terenul §i nu s-a pàstrat ordinea §Ï lini§tea desàvâr~ità.
Posturile au fàcut corturi Ûl teren deschis, lângâ posturile de pândà au spllat §Î întins
rufe etc. S-a constatat o lipsâ de instruire §i timiditate a militarilor care au deschis foc
asupra unor buturugi, copaci, càprioare etc. descoperindu-§i astfel locul posturilor §Î
dispozitivul. În timpul scotocirilor s-a flcut mult zgomot încât se puteau auzi de la mari
distante ordinele osta§ilor ca: «mai la stânga, tovar~e; mai la dreapta, tovarll.~e; pe loc
repaus» etc" 29 .
În e§ecurile acpunilor efectuate de trupele de securitate un roi important l -a
jucat §i proasta dotare cu echipament3°, mai ales eu mijloace de comunicatii radio §Î cu
autovehicule. Rapoartele Ûltocmite reliefeazà putemic §Î, uneori, exagereazâ lipsurile,
tinz.ând spre o transferare a râspunderii acpunilor e§uate spre aceste deficiente de dotare
materialll.. În timpul unei operatiuni de capturare a grupului conclus de locotenentcolonelul Gh. Arsenescu, întreprinsll. Ûltre 19-22 iunie 1949, ,,nus-a putut coordona
actiunea trupelor din cauza lipsei de legàturà dintre cele douli deta§amente menµonate
mai sus, iar cablul telefonic al unitâtilor era dezizolat fàcând scurt circuit cu pll.mântul
umed. Statiile de radio n-au functionat'' 31 •
Handicapul reprezentat de lipsa unor mijloace de comunicare radio se pare cll
era cât se pare de real. lnformatïile despre aparitia grupului de rezistenlll. parveneau cu
greutate unitâplor operative32 , uneori chiar dupâ mai multe zile. Când unitâtile de
securitate ajungeau fu arealul indicat, membrii grupului erau de mult plecaµ. În plus,
coordonarea acµunilor între mai multe unitâli implicate Ûl operatiuni des~urate pe
zone mariera foarte greoaie. Unii membri ai rezistentei atribuie, nu t'Mll. temei, un roi
decisiv Ûl lichidarea pipurilor din munti Jmbunàtlitirii dotârii tehnice a ofiterilor §Ï
trupelor de securitate3 •
0 altâ premisâ a rezistentei îndelungate în fata regimului comunist a fost
reprezentaUl de sustinerea psihologicâ a membrilor rezistentei. Si în cazul grupului
Arsenescu - Amâutoiu speranta era reprezentatâ de iminenta izbucnirii unui conflict
annat Ûltre Occident §Î Uniunea Sovieticâ. Mitul venirii americanilor a functionat §Ï de
2
•

Decretul nr. 163 nu a fost publicat in ,,Monitorul Oficial",
Apud Marius Oprea, op. cit, p. 284.
'" Marturii despre ce lnsemna sil fii soldBt in Trupele de Securitate in anii '50 la Mihai Stoia, Amfost securist,
in ,,Memoria", nr. 24, p. 98-109.
" A.M.J., D.I.M., fond Penal, dosar nr. 27463, vol. 4, f. 91.
Jl A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 40, f. 97..
JJ Ghcorghe Urdca-SHUinaru, Între speranfd ,11 moarte, in ,,Memoria", nr. 9, p. 85: ,,Fiind dotafi deacum eu mijloace radio-portative, echipele care actionau in munie erau mai coordonate ~i a devenit toi
mai grea suprevietuirea mi~cllrii de rezistenfA".
l•
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aceasUi datil, alimentând sperantele într-o apropiatll prilbu§ire a regimului comunist.
Chiar geneza acestui grup de rezistentil poate fi analizatll Ûl contextul international
tensionat de ,,rebelul" Tito. Distantarea acestuia fatA de Moscova a potentat opozitia
anticomunisUi din România. Unul din membrii grupului afinnâ acest lucru în mod
explicit: ,, ... noi a§teptam semnalul de la Timi§oara. Ei erau cei mai aproape de sârbi.
3
Sârbii reu§iseril sil iasli din tutèla rusli §Î aveàm sperante de acolo" 4.
Sperantele într-o interventie armatli a fortelor occidentale s-au diminuat odatli
eu trecerea timpului §Ï cu derularea evenimentelor internationale. Criza Berlinului §i
r!izboiul din Coreea au trezit noi sperante, dar zdrobirea revolutiei maghiare din 1956
sub privirile impasibile ale ,,lumii libere" a slàbit, pânli la anulare, încrederea în
democrapile occidentale. Dac!!. pânli la acel moment emisiunile posturilor occidentale
BBC, ,,Vocea Americii" sau ,,Europa liberli" erau ascultate cu sufletul la gurli, luânduse de bune încurajlirile venite pe undele hertziene, dupà 1956 speranta într-o apropiatà
eliberare a României s-au nliruit
Elemente deosebit de importante mtr-o confruntare de tip guerilla, motivatia ~i
rnoralul luptàtorilor dlideau sernne vizibile de sl!!.bire dupà zece ani de hlirtUieli ale
fortelor represive. Singura solutie care se mai contura era pàrAsirea Uirii, solutie care
era analizatà în momentul în care grupul a fost capturat de Securitate35 •
Mitul instaUirii ireversibile a regimului comunist în România a actionat,
deopotrivli, atât asupra moralului luptlltorilor, cât §i asupra restului populatiei.
Sentirnentul cli regirnul e trainic instalat i-a fltcut pe oameni sli cedeze mai u~or
presiunilor exercitate de Securitate pentru obtinerea de infonnatii. În acest fel,
sustinerea de care s-au bucurat ani la rând din partea populafiei a început sil se
diminueze clitre sfâr11itul anilor '50. Acest fapt, eumulat eu relativa profesionalizare a
ofiterilor de securitate §Î a trupelor de securitate, precum §Î slâbirea moralului
luptàtorilor au constituit elementele de fond care au dus, Ûl cele din unnâ, la capturarea
unuia dintre cele mai semnificàtive grupuri de rezistentA armatll din România.
Ajunsâ la acest puilct, analiza noastrâ a epuizat elementele identificate de noi
ca posibile puncte de reper in întelegerea unui, !-am putea muni, miracol: rezistenta de
un deceniu a unui pumn de luptâtori anticomuni§ti in fata unor forte infinit superioare
numeric §Î din punct de vedere al doUirii materiale. În încheiere, ne exprimâm speranta
cà demersul de fatll va contribui, fie §Î într-o mâsurà cât de micil, la întelegerea unui
fenomen atât de tulburâtor §Î de contradictoriu ca acela al rezistentei armate
anticomuniste din România.

3
'

Povestea Elisabetei Rlzea ... , p. 111.
n lnfonnatorul care a contribuit decisiv la prindèrea membrilor grupului avea ,,sarcina sa mearg!i la
Bucure~ti, sa procure hlrti turistice, printre care $i hlrti ale munfilor lugosleviei cât ~i elte meteriale,
banda având intenfia ca in vara anului 1958 sil fug!I din larli, dorinfA manifestetA de mai multi ani" A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 48, f. 39.
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SOME CONSIDERATIONS ABOUT THE LONGEVITY
OF THE ARMED GROUP OF RESISTANCE THE ARSENESCU - ARNÀUTOIU
CASE (1949-1958)

Abstract
In this paper, I intend to do a short investigation about the elements that
contributed to a long period of anticommunist resistance in Romanian mountains. I
analyze a small group of fighters from Arge~ region: Arsenescu - Arnautoiu Group.
During the l 948-l 958's, this people (maxim 15 persons) fight with successful
in front a massive force of repression. War experience, the mountains specific,
weapons, material help from local peasants, moral support and mistakes of Securitate's
was principal constitutive elements for an exemplar resistance.
International context and internai evolution of social and political life make
imposable perpetuation of a small group of fighters. So, in spring of 1958, the
Securitate's forces eliminated the entire group.
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ASPECTE ALE REZISTENTEI ANTICOMUNISTE DIN ARGES
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Într-una din câJ1ile sale1, clasice de acum, cunoscutul profesor Lucian Boia,
adresa un aspru repro~ istoricilor contemporanei~ti, suspnând câ ace~tia se ,,înghesuie"
pe putinii ani interbelici, in Ioc sii studieze insistent comunismul. Acel~i autor constata
câ cele mai interesante contribupi la studiul perioadei comuniste le-au adus
nespeciali~tii, fiindcâ istoricii nu au încredere în informaµa oralâ ~i considera câ nu au
perspectiva istoricâ necesara studiului. De fapt, continua Lucian Boia, nu este vorba
despre nici o lipsâ de perspectivà, ci de refuzul istoricilor români de a denunta
comunismul românesc. Este, tlrâ îndoialà, o gravâ acuzape, mai ales câ ea are §Ï
fundamente false 2• Istoricii sunt condamnaµ §i acuzap ,,eu mânie proletarâ", pu~i la zid,
fiindcâ se feresc sâ critice comunismul românesc sau eviti!. sâ abordeze diverse subiecte
ale epocii menp.onate. Cà aèeste acuze sunt gratuite o dovede§te ~i faptul câ, de pildi!.,
Rezistenta anticomunistâ ocupi!. o parte importantâ din eforturile istoriografiei
române~ti de dupl 1989.
Cvasi-necunoscutâ românilor, în special generapilor mai tinere, §Î eu atât mai
putin restului lumii, rezistenta armatâ anticomunistâ a reprezentat un fenomen de
amploare în care sublimul jertfei de sine s-a ûnpletit eu tragismul unei lupte fhra sorti
de izbândâ3•
De altfel, acest fenomen a fost abordat în mod predilect de câtre istorici
datoritâ accesului oarecum mai facil la documente, dar ~i interesului deosebit
manifestat de societate în aflarea adevârului 4 pentru acest segment de istorie
româneascâ, pânâ în l 989 el reprezentând un adevlrat tabu pentru istoriografia
româneascâ.
în unna acestor eforturi, astâzi se poate vorbi, tlrâ nici o exagerare, de
existent-a unei imagini de ansamblu asupra rezistentei anticomuniste din România, rod
• Consiliul National pentru Studierea Arhivelor SecuritAtii, Bucure$li.
1
Lucian Boia, Jstorte /Î mit in corqtlln/a romdneosca, Bucure~ti, 2000, p. 348-3S0.
2
Ioan-Aurel Pop, Jstorta, adevlirul 1t miturlfe, Bucurqti, 2002, p. 284-285.
3
Ion GavrilA - Ogoranu, o figurll de marcA a rezistentei, a prezentat la Simpozionul de la Sighetu Mannatiei
dintre 2-4 iulie 2000 o scrisoare-testamcnt redactatA de Grupul de Rezistenf! ArmatA AnticomunistA din
Munfii FllgAr~ului tn luna aprilie I9S4. DupA citirea continutului cutremurlltor al scrisorii adresatA ,;voua,
tinèri din sale ~i or~e, ca semn al dragostei ce v-o purtam", autorul a conchis: ,,Se pare cl!, dupa 46 de ani,
acum in anul 2000, destinatarul incll nu a fost gasit." - Ion Gavrila - Ogoranu, 0 marturie din arhiva
Securita/ii, in ,,Analele Sighet 8", Bucure~ti, 2000, p. 578.
..
• Florian Banu, Jntrarea in rezlstenfa antlcomunisti'i - motiva/ii individuale fi coleclive, in ,,Arh1vele
totalitarismului", nr. 3-4/2002, p. 85.
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al numeroase studii ~i analize de bunâ calitate bazàte in primul rând pe màrturiile
documentare ~i orale 5• Cea mai recentâ lucrare in domeniu, semnat! de un colectiv de
cercetâtori de la C. N. S. A. S., prezintà o selectie documentarà care acopera în mod
echilibrat întreaga perioadà de timp cât a durat fenomenul rezistentei- 1948-19626•
Existà a~adar premisele unei abordàri sistematice a luptei anticomuniste din
România anilor '50 ~i, cu sigurantâ, istoriografia româneasca va proceda la o astfel de
analizâ.
Sunt însa ~i unele momente punctuale ale mi~càrii de rezistentâ, de pilda
anumite momente din biografia ·unor membri ai grupârilor de rezistentA, care nu sunt pe
deplin elucidate nici pânà in prezent. Cauzele sunt explicite: in primul rând volumul
uria~ al documentelor din arhive legate direct sau indirect de mi~carea de rezistentâ ~i.
apoi, se întâmpla frecvent ca datoritâ nivelului intelectual redus al multora din ofiterii
de securitate care au redactat rapoarte ori sunt autori ai masivei docurnentatii pe aceasta
problemà, infonnatia documentari!. sâ fie deformatâ, Iipsitâ de credibilitate ~i vadit
incomplet!.
În cadrul general al Mi~ci!.rii de RezistentA Anticomunistâ din România,
grupi!.rile din zona Arge~ului deµn doui!. importante performante. Prima este aceea câ
aici a actionat una din cele mai putemice formatïuni de rezistenti!. - gruparea
Amautoiu, apoi c!i ea a fost ~i printre cele mai Iongevive dintre toate grupàrile
anticomuniste.
Despre grupul fraplor Amàutoiu s-a scris mult in ultima perioada, activitatea
acestuia reflectându-se nu doar in istoriografie ci ~i în mass-media actualà sau în
memorialisticà (chiar generalul Nicolae Ple~ita - unul din ~efü Securitàtii în timpul
regimului Ceau~escu, dar aflat la inceputul carierei sale in Securitate în perioada anilor
'50, în care Rezistenta anticomunistâ era deja in declin - prezinta intreaga odisee a
depistarii unora dintre rnernbrii grupului Arnautoiu).
Au fost însa neglijate celelalte grupi!.ri - mai putin insemnate, e drept- care au
activat in zona Arge~ului. Oin acest motiv, vom proceda, în continuare, fie ~i nurnai la
o simplà trecere in revistâ a acestor grupuri, catalogate în tennenii Securitàtii drept
,,bande".
În zona Arge~ului au aqionat in primajumàtate a anilor '50 mai multe grupàri
anticomuniste precum ~i o serie întreaga de fugari din foste grupi!.ri care s-au destri!.rnat
in urma arestàrilor operate de catre Securitate.
Grupul condus de Arsenescu Gheorghe, fost colonel în armata românâ, a
activat in partea muntoasi!. a regiunii Curtea de Arge~ ~i Câmpulung Muscel (vezi

~ Vezi loana Raluca Voicu-Amll.utoiu, Luptlltorll din mun/1. Toma Arnllu/oiu. Grupul de la Nuqoara,

Bucure~ti, 1997; Miodreg Milin (ed.), Rezlsten/a anlicomunistll din Mun/ii Banatului in documente,
Bucure$li, 2000; Adrian Bri$c8, Radu Ciuceanu, Rezisten/a arma/li dtn Bucovina. /944-1950, vol. 1,
Bucur~ti, 1998; Adrian Bri$CI!, Rezisten,a arma/li din Bucovina. 1950-1952, vol. JI, Bucure$li, 2000. Revista
,.Memoria", editatll. de Fundatia CulturaUl Memoria, a publicat o serie de astfel de m!rturii dintre care
amintim: Ghcorghe Urdca-S111.tinaru, Între speran/ii 11 moarle, in ,,Memoria", nr. 9, p. 79-8S; Lucrefia JurjCostescu, Pa/ru an/ de rezislen/li eu arma in mânii in Mun/ii Apuseni, ln ,.Memoria", nr. 26, p. 98-107;.Mihai
Timaru, Am fast oj//er al armatei regale române /Î nu puteam sii absentez de la lupla anlicomunisla din
Mun/ii Vrancei, in ,.Memoria", nr. 20, p. 112-123.
1
' Florica Dobre ~i colab. (eds.), ., Bande, bandi/i ~; eroi ". Grupuri/e de rezislen/4 ,fi Securitatea (1948-1968),
Bucure~ti, 2003.
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anexa); in ur:ma operatiunilor Securitâtii a avut !oc despartirea acestui grup (1 februarie
1951) in alte douâ conduse de fratii Toma ~i Petre Arnautoiu.
Gruparea lui Driigoi Mihai, compusâ din trei elemente, în iama anului 1950 se
afla ascunsâ intr-un bordei, în padurea Runcului, la 5 km de comuna Vlâde~ti,
Câmpulung Muscel, unde a fost depistatà de Securitate dar a re~it sil evite arestarea.
Compusà din Mihai Dragoi, fost student, fratele acestuia, Ion Dràgoi ~i Serban
Mihai, toti din satul Capu Piscului, comuna Schitu Gole~ti, Câmpulung Muscel, dupa
distrugerea adàpostului de clitre organele Securitlitii, eu ajutorul familiilor ace~tia s-au
ascuns în apropierea localitlitilor de ba~tinâ.
În primlivara anului 1951, Drligoi Mihai ~i Serban Mihai trimit mai multe
scrisori adresate Sfatului Popular ~i Militiei, aducând grave acuzatii la adresa acestora.
În luna martie, însa, este arestat loan Drâgoi, dupli care la scurt timp ~i ceilalti doi
membri ai grupului.
Grupul condus de DincufA Ion in care erau incadrati Gheorghita Dincuîâ, sotia
primului ~i Diaconescu Nicolae, a actionat în zona comunei Corbi, Arge~ timp de
aproape un an de zile. De mentionat cli Diaconescu Nicolae ~i Dincutli Ioan au fost
membri ai unui ait grup condus de Apostol Dumitru, ce a fost depistat în anul 1949.
De asemenea, în zona Arge~ului au actionat ~i un numâr de 16 fugari izolati
(printre care Matei Gheorghe ~i Serban loan), parte din ei fo~ti membri ai acela~i grup
condus de Dumitru Apostol.
Cele prezentate mai sus vin sa confirme o anume realitate: aceea cli, de~i aflatli
în apropierea epicentrului puterii comuniste de la Bucure~ti, zona Arge~ului a glizduit
unele din cele mai putemice grupâri din Rezistenta anticomunistli din România, care
s-au dovedit a fi ~i suficient de longevive pentru a crea îngrijorari autoritlitilor centrale.
Cauzele acestui fapt, metodele pe care le-au folosit cei intitulati de Securitate drept
,,banditi" în lupta !or, efectele acesteia sunt, in cadrul dezbaterii istoriografice, încà la
început.
În prezent, între istoricii care s-au aplecat asupra fenomenului Rezistentei
anticomuniste, se poartli discutii asupra douli chestiuni cruciale: (1) dacâ aceastli
Rezistenîâ a avut un caracter national ~i (2) care a fost rolul intelectualitatii române~ti
în cadrul acestei mi~cari.
În cadrul celei dintâi probleme, sustinem cu târie ca Rezistenta anticomunistli
din perioada 1948-1962 a avut un evident caracter national. Aceastli afirmatie are la
baza câteva argumente de primli importanîâ,
Grupurile de rezistenîâ au avut ca motivatie a luptei lor, aproape ffirli exceptie,
în primul rând rlistumarea noului regim impus de clitre bol~evici. Toate aceste grupliri
au Iuptat împotriva comunismului ~i a sovieticilor vlizuti ca principalii responsabili de
instalarea in România a regimului comunist.
Apoi, aceste grup!ri au beneficiat .în perioada de inceput a activitlitii lor de un
Comandament Unie, format clin câtiva lideri ai fostelor partide politice, interzise de
noile autoritaµ. Disparitia acestuia, in momentul în care represaliile din partea
Securitatii au crescut in intensitate, nu poate fi un argument în defavoarea caracterului
national. Conjunctura nu a permis continuarea existentei sale, lupta împotriva
comunismului urmând sli fie continuatâ sub alte forme.
Mai departe, trebuie Iuatli in considerare ~i o altâ constatare - aceea cli au existat
grupuri de rezistenîâ in aproape toate regiunile îârii. Treptat, în urma arestarilor operate
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de Securitate, o parte din ele (ne referim la cele care au activat in alte regiuni decât cele
montane) s-au retras spre zonele de munte, unde terenul le putea oferi avantaje
strategice ~i un adlipost mai bun împotriva acpunilor Securitlipi. Din Banat ~i pânli in
Bucovina, în Apuseni ~i regiunea muntoasli din Dobrogea, în perioada mentionatl!.
( l 948-1962), rapoartelè Securitlipi menponeazli existenta ~i acpunile întreprinse de
gruplirile anticomuniste.
Un alt argument esenpal în sustinerea ideii de caracter national este componenta
etnicli a acestor grupliri, în majoritate covâr~itoare, formatli din etnici români (eu câtevà
exceptii în Dobrogea, unde multi turci sau lipoveni au intrat în alcàtuirea acestor
grupuri). Este, desigur, o provocare pentru istoriografia actualli sli rlispundà la
întrebàrile legate de acest aspect, al participlirii doar a populatiei române~ti la
Rezistenta anticomunistli dintr-o Românie care avea o putemicà minoritate maghiarà ~i,
de ce nu, evreiascà.
Referitor la rolul jucat de intelectualitatea româneascà în Rezistenta
anticomunistà, Adrian Cioroianu, cunoscut istoric eseist, sustinea recent7, cli aceasta nu
numai dl nu s-a opus, ci a contrîbuit, de fapt, la instalarea regimului comunist din
România (dând ca exemplu pe C. Parhon ~i M. Sadoveanu). Pomind de la exemplul
lliranului român aplirl!.tor aprig al proprietlitii sale, Cioroianu observa cli intelectualul
este mult mai flexibil, fiind predispus oricând sli-~i schimbe atitudinea ~i sà lupte în
favoarea altor idei sau convingeri decât cele pe care le-a avut în trecut, ceea ce s-a
întâmplat ~i în perioada de început a comunismului românesc. Concluzia sa era cà nu
poate avea încredere în intelectuali, mesaj care a fost imediat receptat de unii din
auditori ce s-au ~i grlibit sli-i dea dreptate oferind exemple.
Aceste afirmatii, pe lângà faptul cli sunt grave ~i periculoase, ilustreazli ~i lipsa
unei analize sau reflecpi mai adânci asupra rolului jucat de intelectualitate în cadrul
Rezistentei anticomuniste. Este suficient de amintit (spatiul nu ne permite mai mult) cà
cea mai mare parte a elitei intelectuale interbelice a ajuns în închisorile comuniste nu
pentru cà a colaborat eu regimul. Închisoarea de la Sighet, între alte multe pu~cl!.rii ale
regimului comunist, este mlirturie trainicli a acestui adevlir (Gh. Brlitianu, unul din cei
mai mari istorici români, s-a stins din viatl!. tocmai în una din celulele vestitei pu~càrii).
La o analizà mai amànuntitl!. a componentei gruplirifor din Rezistenta
anticomunistl!. putem vedea c!I, doar eu mici exceppi, la conducerea acestora s-au aflat
intelectuali (studenti, fo~ti profesori, medici, avocati sau ofiteri din armata românll).
Sunt aspecte care nu pot fi trecute eu vederea, ca ~i ce! referitor la numeroasele
programe, proiecte sau strategii de luptà, scrise de unii conduclitori ai gruplirilor din
Rezistenlli (este celebru cazul colonelului I. Utii, al càrui proiect de creare a unui ,,Bloc
National", precum ~i strategia de luptli împotriva regimului, capturate de Securitate, au
ajuns în mapa destinatà lui Gheorghe Gheorghiu-Dej). Toate aceste documente
evidentiazà un nive] ridicat de cunoa~ere, un vocabular ales, o exprimare fluentà care
contrasteazà izbîtor cu cea din rapoartele ofiterîlor Securitàtii ~i, peste toate acestea, ele
dovedesc con~tiinta putemicà a luptei care trebuia dus!!. (în plan individual dar ~i
national) împotriva comunismului vlizut ca rliu suprem.

7
Comunicere sustinuta la Simpozionul organizat la Pit~ti de Fundatia Memoria ~i A F. D. P. R. Simpozionul International ,,Pi~ti- reeducerea prin torturl!", Pite~ti, 26-28 septembrie 2003.
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Prezentibn, în anexâ, douA documente emise de Securitate, în perioade diferite,
care ilustreazâ exemplar multe din afinnatiile de mai sus. De§i dezbaterile asupra
Mi§cârii Nationale de RezistenfA Anticomunistll sunt în toi (aspect benefic, de altfel),
considerl!.m câ este necesar ca ele sà fie purtate numai §i numai dupâ studierea, fie ~i
paqialâ, a documentelor referitoare. la acest fenomen. Numai ~a ne vom putea
pronunta în cuno§tinfA de cauz.â §i vom putea ajunge la concluzii plauzibile, valabile ~i
recunoscute de mediul istoriografic.

ANEXA
Ministerul Afacerilor Interne
Direcµa Regionalâ Pite§ti
Sectia Cadre
Nr. 70637 din 21 iulie 1960

Strict secret

Càtre
Ministerul Afacerilor Interne
8
Directia Cadre - Serviciul Ïnvâtamânt
La ordinul dvs nr. 42/1014 din 30 aprilie 1960 înaintâm alâturat sinteza actiunii
informative desffi~uratâ asupra fugarului Arsenescu Gheorghe.
Totodatà raportl!.m cà nu suntem de acord ca în momentul de fatA ea sâ fie
folositâ în scopuri didactice, deoarece ancheta este în curs, iar sinteza cuprinde nume
reale ale complicilor ~i favorizatorilor.
Loctiitor §ef directie
Câpitan de securitate Ple§itâ Nicolae
Notii - SintezA
privind activitatea teroristuhd
Arsenescu Gheorghe

Arsenescu Gheorghe este nâscut la 31 mai 1907, în Cîmpulung-Muscel, fiul lui
Ion ~i Elena, fost locotenent-colonel în armata burghezâ, proprietar al unei ferme din
raza comunei Mioarele, raionul Muscel, regiunea Pite§ti.
Dupa 23 august 1944, Arsenescu Gheorgh~, fiind în strânse legàturi cu Enescu
Nicolae, Constantinescu Ion §Î alti frun~i P.N.L., s-a încadrat în acest partid în
favoarea câruia a des~urat o intensà activitate. La alegerile din noierobrie 1946, a fost
delegat la o sectie de votare din Câmpulung din partea P.N.L. În toamna anului 1946, a
fost deblocat din armatâ, fiind cunoscut ca element du~mânos care uneltea împotriva
regimului democrat.

'Arhiva Consiliului National pentru Studicrca Arhivelor SecunlAiii, fond documentar, dosar nr. 47, f. 1-12;
vezi ~i Florica Dobre ~i colab. (eds. ), ,, Bande, bandi/1 .fÏ eroi ". Grupurlle de rezlsien/èJ tl Secur/tatea (19481968), Bucure~ti, 2003, p. 309-316.
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Banditul Arsenescu Gheorghe, începând din anul 1947, a des~urat o activitate
criminalli intensli împotriva regimului democrat-popular din R.P.R.
Astfel, în 1947, a fost dovedit câ des~oarli activitate de sabotaj, pentru care a
fost trimis în judecatà ~i condamnat 6 !uni închisoare corectionalli. Pentru a se sustrage
de la executarea pedepsei, Arsenescu Gheorghe a displirut de la domiciliu, ascunzânduse o perioadà de timp la schitul ,,Cetlituie" din raz.a comunei Cetliteni-Muscel.
În acela§i timp, Arsenescu Gheorghe a continuat legliturile cu Enescu Nicolae,
Constantinescu Ion, Greculescu Constantin, Purnichescu Ion ~i alpi - mo~ieri ~i
fabricanti - elemente care depnuserl\ funcpi de conducere în P.N.L., împreun!I. cu care
înca din 1947, vlizând mersul înainte pe cale revoluponarli a orânduirii de stat din tara
noastrli, preconizând câ elementele burgheze vor fi înlâturate de la conducerea statului,
au hotlirât ca ûttr-o atare situatie sà continue activitatea împotriva regimului democrat
în scopul rlistumlirii acestuia. Ei scontau §i pe un ajutor din afarli dat burgheziei din tara
noastr!1 de c!1tre puterile occidentale sub forma unei agresiuni armate a acestor puteri
împotriva U.R.S.S. §i a celorlalte state democrate.
Dupà înlàturarea ultimelor ramà~ite ale burgheziei de la conducerea statului ~i
dupà înl!1turarea monarhiei, Arsenescu Gheorghe împreunà cu Enescu Nicolae - fost
deputat P.N.L., Constantinescu Ion - membru marcant al P.N.L., Purnichescu Ion,
Pumichescu Gheorghe, Greculescu Constantin, Greculescu Gheorghe - mo§ieri §Î
fabricanp, Pimen Barbieru - staret al schitului din comuna Cet!1teni ~i Cojocaru Petre fost ofiter în armata burghezâ, au tinut o §edint11 la domiciliul fratilor Pumichescu din
comuna Cetâteni.
La aceastâ §edintà, cei de mai sus, neîmpâcându-se cu pierderea pozitiilor lor
politice, au hotârât sli-§i continue activitatea politicli în mod clandestin, sli constituie
organizatii clandestine din rândul elementelor reactionare, s!1 se înarmeze §Ï sli fac! în
general pregàtiri ca la momentul oportu.n sli treacli la acpuni deschise împotriva
regimului democrat- popular din R.P.R.
Elementele arlitate mai sus, luând în discutie situatia unor indivizi urmliriti de
organele de stat pentru activitatea lor antipopulara, au hotlirât ca în zona muntoasà a
fostului judet Muscel, sà constituie o bandà în care si\ fie recrutate asemenea elemente,
sà le înarmeze ~i si\ le pregliteascà pentru a întreprinde acte de teroare împotriva
organelor puterii de stat §Î de partid. Totodatâ s-a hotârât ca numitul Arsenescu
Gheorghe sa fie §ef al ace lei bande teroriste.
în aceea~i împrejurare, Arsenescu Gheorghe ~i ceilalti au întocmit un document
- juramânt - de constituire a lor în bandà terorist!, prin care jurau credintA monarhiei
alungat! din R.P.R. pentru restaurarea clireia se angajau sli desfll~oare activitate
împotriva regimului democrat popular.
Ca urmare a celor hotârâte, Arsenescu Gheorghe, a trecut la constituirea bandei
teroriste în cadrul ci1reia a recrutat elemente contrarevolutionare fugite ~i urmàrite de
càtre organele de stat, ai,a cum sunt: Hachenselner Gheorghe, Sandescu Vasile,
Diaconescu Petre, Banu Constantin, Marinescu Traian - legionari; Purnichescu Ion,
Purnichescu Gheorghe - membrii P.N.T.; Miron Grigore, Cojocaru Petre - militari
deblocati; Vasilescu Ion, Vasilescu Sever - fo~ti industria§i, precum §i altii.
Aceste elemente, sub conducerea lui Arsenescu Gheorghe, s-au înarmat §i s-au
stabilit în muntii din apropierea comunei Dragoslavele - Muscel, unde §i-au construit
ascunzâtori, au procurat ~i depozitat armament, munitiuni §Î alimente.
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Banda teroristA organizatâ de Arsenescu Gheorghe, avea un caracter militarofascist, membrilor acesteia li s-a dat de clitre Arsenescu ll§a zise grade ~i functii
militare, li s-a fticut o pregAtire militaro-fascistâ pentru ca la momentul considerat de ei
oportun, sa treacli la actiuni directe împotriva regimului democrat-popular din R.P.R.
Arsenescu Gheorghe, ûnpreunà cu ceilalti terori~ti a recrutat mai multe elemente
de sprijin pentru aceastâ bandli ~i, prin legAturile !or, au flicut o propagandli de~lintatA la
adresa U.R.S.S. ~i a regimului democrat - popular din tara noastrli. Aceste elemente, în
scopul de a crea ~i menµne o stare de spirit de neîncredere în trAinicia regimului
democrat, au propagat în mod febril ideea izbucnirii imediate a unui al treilea ràzboi
mondial, care, dupli ei, ar fi dus la rlistumarea orânduirii democrat populare.
În ace~i perioadà - vara anului 1948 - elementele din banda teroristli
,,Arsenescu", sub conducerea acestuia, au pregàtit sa.vâr~irea unor acte de teroare.
Astfel, în luna iulie 1948, Arsenescu Gheorghe, Hachenselner Gheorghe,
Pumichescu Ion, Purnichescu Gheorghe ~i ceilalµ, au mers în raz.a comunei Cetâteni,
~teptându-l într-un punct dinainte stabilit pe directorul fabricii de filaturâ din comuna
Cetliteni, fostli proprietatea fratilor Purnichescu, în scopul de a-1 asasina. Acest plan lea e~uat, datoritâ unor împrejurâri neprevàzute de banditi.
Tot în anul 1948, Arsenescu Gheorghe, împreunli eu Pumichescu Ion ~i
Purnichescu Gheorghe, ca urmare a informatiilor primite de la Alexiu Petre, care atunci
era §ef al Sigurantei judetene Muscel, 1-au asasinat în Muntele Ro§u pe numitul
Diaconescu Petre, agent al organelor de stat, care anuntase sigurantei locul unde se
ascundeau banditii.
în acelll§i timp, numitul Arsenescu Gheorghe, prin fratii Purnichescu, a mentinut
leglitura cu fo§tii conduclitori ai P.N.L., ca: Alimlini~teanu Dumitru, Enescu Nicolae,
Constantinescu Ion §i alpi.
Numitul Arsenescu Gheorghe, fiind informat despre existenta unei bande
teroriste legionare, care activa în nordul fostuluijudet Arge~, a flicut leglitura cu aceastli
band! în toamna anului 1948. Astfel, la cererea sa, membrii acestei bande, împreunli CU
Apostol Dumitru, care era ~eful bandei legionare, s-au deplasat în comuna Suslline§ti Muscel. Aici Arsenescu Gheorghe a avut mai multe întâlniri eu Apostol Dumitru §i eu
Stânescu Constantin, acesta din urmli fiind delegat al comandamentului legionar pentru
crearea de organizatii §Î bande legionare în judetele Arge§ §Î Muscel. În discutiile
purtate eu ace§tia, a stabilit planul unor actiuni comune pe care aveau sli le întreprindâ
ulterior în vederea râstumlirii prin violentA a regimului dernocrat-popular din R.P.R.
•În toamna anului 1948, numitul Arsenescu Gheorghe, a avut mai rnulte întâlniri
în apropierea ofll§ului Câmpulung-Muscel eu Dumitrache Ion, pe atunci maior în
cadrele M.F.A., câruia Arsenescu Gheorghe i-a dat instrucpuni sli constituie o
organizape contrarevoluponarli din rândul militarilor din garnizoana CâmpulungMuscel. În baza instructiunilor primite, numitul Dumitrache Ion, a constituit o
asemenea organizatie, care a fost lichidatâ de organele de stat în anul 1952, §i pentru
care activitate numitul Dumitrache Ion a fost condarnnat la moarte.
Spre sfâr§itul anului 1948, ca urmare a faptului cli majoritatea membrilor bandei
fuseserà arestati, Arsenescu Gheorghe s-a deplasat la Bucure§ti, unde a stat ascuns pân!l.
în luna martie 1949.
În acest timp sus-numitul §Î-a continuat activitatea crirninalli. Astfel, a reluat
legAtura în Bucure§ti cu Enescu Nicolae, Constantinescu Ion, Pumichescu Gheorghe,
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Mosiu Gheorghe, fost general, urml1rit de organele de stat pentru activitatea teroristA
destà~uratâ în organizaµa ,,Sumanele Negre".
De asemeni, Arsenescu Gheorghe, în timpul cât a stat ascuns in Bucure~ti, a luat
legâtura §i eu alte elemente du~manoase ale regimului, cum sunt: Nitu Nicolae membru
P.N-T-, Arnàutoiu Toma, fost ofiter în armata burghez!i, Dumitrescu Ion mo§ier,
membru P.N.L., Andrei Gheorghe, fost industri~ ~i legionar, Vi~oianu losif, legionar,
trâdâtor de patrie, para~utat pe teritoriul fârii noastre eu misiuni de spionaj, împreunâ eu
care a avut mai multe întâlniri clandestine. În aceste împrejurl1ri, Arsenescu Gheorghe,
împreunâ eu cei de mai sus, au luat hotàrâri concrete privind continuarea activitâtii
teroriste.
De menµonat câ în iama anului 1949, pe când se afla în Bucure~ti, Arsenescu
Gheorghe a încercat s!i intre în legâturâ eu legatia Frantei din Bucure~ti, prin numitul
Bosie Gheorghe. Astfel, având o întâlnire eu acesta la domiciliul lui Durnitrescu Ion,
Bosie Gheorghe 1-a asigurat pe Arsenescu câ legatia Frantei va subvenµona banda eu
armament §i bani. Cum Arsenescu sconta sâ ia legàtura eu legatia Frantei, precurn ~i eu
alte legatii capitaliste, era încredintat cà razboiul va izbucni §i atunci va primi pe calea
aerului armament, în care scop a tàcut recunoa§teri §i a amenajat terenuri de aterizare în
munti.
Dându-~i seama câ în muntii din apropierea comunei Dragoslavele, unde
activaserà în anul 1948, nu mai puteau merge, sectorul fiind sub controlul organelor de
stat, au hotArât constituirea unei noi bande care sâ-§i destà~oare activitatea în muntii
din sectorul comunei Nuc§oara, zona mai îndepârtatA ~i bine cunoscutâ de Amâutoiu
Toma ~i Nitu Nicolae.
În martie 1949, Arsenescu Gheorghe împreunà eu Amàutoiu Toma, s-au
deplasat în comuna Nuc~oara, raionul Curtea de Arge§, constituind o nouâ bandà
teroristA, în cadrul câreia au recrutat mai multe elemente ca: Drâgoi Ion, Drâgoi Comel,
Amâutoiu Petre, Jubleanu Titu, Preda Ion, Samoilâ Constantin, Samoilâ Nicolae legionari, Amàutoiu Ion, Popescu Constantin, Milea Nicolae, Marinescu Virgil, Rizea
Gheorghe, Popescu Gheorghe - fo§ti membri P.NT, Chircâ Aurel, Chircâ Ion, Milea
Benone, Plop Maria, Jubleanu Maria, Chircli Marina, Simion Ana §Ï alte elemente
du§mânoase.
AceastA banda a fost, de asemeni, organizatA în spirit militarist, fiind împl1rtità
in ~a-zise grupe de luptâ, s-a fonnat un ,,comandament'' al càrei §ef se intitula
teroristul Arsenescu Gheorghe.
Ca §i mai înainte, Arsenescu Gheorghe a procedat la acordarea de grade §Î
functii, precum §i nume conspirative membrilor bandei. împreuna eu Amliutoiu Toma,
a flicut acestora pregâtire militaro-fascista, câutând ca pe aceastA cale sâ dezvolte in
con§tiinta membrilor bandei setea de a ucide §Ï de a nu se da înapoi de la nici un fel de
actiuni tâlhare§ti. Banda avea în planul ei sâv~irea unor acte de teroare împotriva
organelor de partid §i de stat, plan pe care l-au pus în aplicare dupà cum urmeaza:
La data de 17 iunie 1949, Arsenescu Gheorghe împreunà eu ceilalti terori§ti, a
asasinat în mod bestial doi militari din cadrele securitAtii statului, la domiciliul
numitului Arnâutoiu Ion, din comuna Nuqoara. Satistàcut de aceste crime bestiale,
Arsenescu Gheorghe a tinut mai multe §edinte eu membrii bandei, elogiind aceastà
actiune §i pentru a dezvolta acestora hotàrârea de a comite §i în viitor asemenea fapte, a
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dat ~a-zise ordine de zi, prin care a avansat în grad pe cei care au luat parte la
s!ivâ~irea asasinatelor.
Asemenea fapte s-au repetat §Ï în cursul anilor urm!itori când grupul Arn!iutoiu a
împ~cat pe nurnitul Darie Gheorghe, membru P.M.R., la 10 august 1950, au asasinat
în munti doi militari din cadrele M.A.I., la 2 septernbrie 1950, au asasinat în muntele
Gàl!i§escu un grup de patru persoane, printre care §Î cadre M.A.I. - în total membrii
bandei Arsenescu au s!lvâr§it un numâr de 16 crime de omor §i nenumlirate atacuri
teroriste. §i de jaf, împotriva muncitorilor de la lucmile forestiere, de la stânele
cooperatiste, precum §i împotriva oamenilor muncii aflati la odihnA la cabanele din
zona în care actiona banda.
Pentru depistarea §Ï lichidarea bandei, în toamna anului 1949, organele noastre
au recrutat ca agent pe numitul Chirca Aurel, legatura a bandei, §i prin acesta pe fratele
sau Chirca Ion, membru al bandei. Prin Chircà Ion s-a stabilit data când Arsenescu
Gheorghe, împreuna eu alti terori§ti unnau sa se deplaseze în comuna Bughea, raionul
Muscel, pentru a lua leglltura cu unii complici §i favorizatori din Câmpulung-Muscel.
Pe · baza acestor informaµi s-a trecut la recrutarea gazdei unde urma s!i aiba
întâlnirea, organizându-se la aceasta un post capcana.
La data stabilit!i, Arsenescu Gheorghe, însotit de terori§tii M!im.AligA Gheorghe,
Popescu Constantin §i altii, s-au deplasat în comuna Bughea însll din spirit de precautie
Arsenescu a patruns la gazda respectiva însotit numai de teroristul MAmaligll
Gheorghe, restul r!lmânând ascun§i la o oarecare dep!lrtare de casll. Observând ceva
deosebit în comportarea gazdei, numitul Arsenescu Gheorghe s-a retras sub pretextul
cà merge sA-i aducà §i pe ceilalti care a§teptau afara, rugând-o pe gazda sil le
preg!lteascA ceva de mâncare. La plecarea din casà, echipa din postul de capcanà a
deschis foc asupra terori~ilor, îns!l datorit! faptului cA era întuneric iar terenul acoperit
eu pomi §Î boscheti, s-a tras imprecis, reu§indu-se numai s!l fie U§Or ranit banditul
Màmàliga Gheorghe, astfel capturarea !or nu s-a putut executa.
În unna acestei acµuni §i determinat de anumite neîntelegeri ce se iviser!i. între
el §Ï alti membri ai bandei, Arsenescu Gheorghe s-a retras din munti ascunzându-se la
alti complici ai bandei în apropierea ora§ului Câmpulung-Muscel.
În continuare, agentul Chirc!l Ion a fost dirijat sil organizeze o deplasare a
bandei pe un traseu dinainte stabilit, sub pretextul cà merg la exploatarea silvicà din
punctul ,,Izvorul Surlei" unde era responsabil fratele agentului, anume Chircà Aurel,
care-i aproviziona cu alimente. Deoarece asemenea deplasAri se fàceau mai ales
noaptea §Ï mergeau înarmati, organele noastre §Î-au propus ca aceast! deplasare sa fie
fàcutà ziua iar banditii sa plece neînarmaµ. În acest scop, agentul a fost instruit ca în
discutiile eu ceilalti membri ai bandei pe aceast! temà, sà-i convingà cà este mai bine
s!l se deplaseze ziua, deoarece prin munti circulll mult!i !urne §Ï astfel nu vor putea da
de b!lnuit. De asemeni, i-a convins s!l plece neînarmati pentru ca fiind vllzuti înarmati
ar stârni, chipurile, bânuieli §i ar pune din nou securitatea pe urmele lor.
Stabilindu-se data când urmau sil fac!l aceast! deplasare, agentul a comunicat-o
organelor noastre, care în ziua respectiva au organizat în drumul acestora un post
capcanll unde au fost prin§i terori§tii: Benone Milea, Popescu Constantin, Ciolan
Nicolae ~i Chirca Eugen, agentul re~ind, chipurile, sa scape.
Dupl!. aceast! actiune mai râm!lsese nearestat grupul ,,Arnl!.utoiu" compus din
§apte elemente, care din septembrie 1949 se ascundeau în ait munte, precum §Ï
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teroristul Mâmâligà Gheorghe care, fiind riinit, nu putuse lua parte la deplasarea
mentionatll mai sus.
În continuare, agentul a primit sarcini sâ urmAreascii pe mai depàrte activitatea
banditului Mlbnâliga Gheorghe care "fusese adus in bandâ de Arsenescu Gheorghe ~i
era de presupus câ dupà ce i se va vindeca rana, va încerca sâ reia legatura cu àcesta
despre. care nu se mai ~tia nimic de la incidentul din comuna Bughea: De asemeni,
avea misiunea sa restabileasca legàtura cu grupul ,,Arnliutoiu" ~i sa fumizeze organelor
noastre date despre locul unde se ascund, deplasàrile pe care le fac, armamentul pe
care-1 detin, elemente de legàturii ~i alte date pe baza càrora sl se poatA trece la
Iichidarea Ior.
Dat fiind modul defectuos impus oarecum ~i de condiµile grele în care se lua
legatura cu agentul, folosindu-se intermediari (agenti de legâturâ), s-a ajuns la
deconspirarea acestuia fatà de numita Chirca Marina, membrli fanaticà a bandei, care a
pus în gardâ pe banditul Mi\mliligâ Gheorghe, sugerându-i ideea de a-1 asasina pe
agent, fapt pe care acesta 1-a sllv~it în luna noiembrie 1949.
Dupa aceasta, teroristul Mlimliligli Gheorghe, prin intermediul numitei Chirca
Marina, a intrat în legàtura cu restul bandei Arsenescu, respectiv grupul ,,Amliutoiu",
continuându-~i un timp activitatea în grupul acestuia.
- Dat fiind fanatismul ce-i caracteriza pe membrii grupului ,,Arnâutoîu", precum
~i din cauza unor gre~eli sàvâr~ite de organele noastre, nu. s-a mai putut plitrunde
informativ în rândul lor, urmârirea fàcându-se pe baza semnalArilor unor cetllteni care
prin natura profesiei (ciobani, muncitori forestieri, pAdurari etc.) se aflau în munti.
Astfel, în perioada anilor 1950-1953, pe baza unor astfel de semnalliri, organele noastre
au intreprins mai multe operatiuni de scotocire în zona de acµune a bandei, descoperind
~i distrugând mai moite bordeie ale acestora.
Cu ocazia operatiunii din iunie 1951, a fost arestat teroristul Jubleanu Titu, iar
sotia sa Jubleanu Maria a fost împu~catà. Ceiialti ca: Amàutoiu Toma, Arnàutoiu Petre,
Plop Maria, Marinescu Ion ~i Jubleanu Constantin au re~it sli scape. Oin ,,ancheta"
efectuata de teroristul Jubleanu Titu, a rezultat cà teroristul Màmàligâ Gheorghe a fost
asasinat în iunie 1950, de clitre Marinescu Ion (membru al grupului Arniiutoiu), fiind
banuit de necredintà fatà de banda.
Începând din anul 1953, terori~tii mai sus aratati au schimbat tactica, astfel,
pentru a nu mai demasca prezenta, au renuntat la atacurile de jaf care pânli atunci
constituiau sursa lor de aprovizionare, reluând legatura cu elementele de încredere
recrutate anterior, de la care primeau alimente, imbràcaminte, medicamente, annament,
munitii ~i altele.
De asemeni, în perioada urm!ttoate anului 1953, grupul terorist ,iAroâutoiu" ~i-a
construit noi ascunzàtori in apropierea comunei Corbi, reu~ind sâ-~i ascundli prezenta
pânll in anul '1957. În acest timp, au continuat sâ recruteze noi membri ~i favorizatori
care nu erau în poziµe de fugari, aprovizionându-se prin intermediul acestora cu tot
ceea ce le era necesar.
La data de 20 mai 1958, în urma unor combinaµi aplicate de organele noastre,
grupul a fost complet lichidat. Oin ancheta penall desfà~uratâ eu acest grup, a rezultat
câ terori~tii Amàutoiu au încercat în mai multe rânduri sa reia legiitura cu banditul
Arsenescu Ghèorghe, insa nu au reu~it, deoarece n-au putut afla locul unde acesta se
ascundea.
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Dupa operaµunea din toamna anului 1949 întreprinsâ pentru arestarea banditului
Arsenescu Gheorghe, acesta reu§ind sa fug!i, s-a ascuns la nwnitul Marinescu Ion în
comuna Mioarele, fiind sprijinit pentru aceasta de câtre nwnitul Necula Pavel.
Deoarece din anchetele precedente rezulta c!i Necula Pavel avusese întâlniri cu
Arsenescu atât in comuna Nuc§oara, cât §Ï in comuna Bughea, s-a trecut la arestarea
acestuia, ~i din anchet!i a rezultat c!i teroristul Arsenescu se gâse§te ascuns la locuinta
numitului Marinescu Ion din comuna Mioarele.
Trecându-se la o descindere domiciliarâ la sus-numitul, Arsenescu a reu§it §Ï de
aceastâ datâ sa scape, fiind ~sà rânit in piciorul drept. De~i reu~ise sâ scape de arestare
în douà rânduri, a ajuns la concluzia câ nu mai are posibilitatea sâ constituie o nou!i
bandà ~i având în vedere faptul câ între timp organele securit!itii statului au lichidat
aproape în întregime banda pe care el o constituise în apropierea comunei Nuqoara,
Arsenescu ia mllsuri de conspirare a persoanei §Ï activit!itii lui, abandonând ideea
activit!itii în munti, astfel cà pânt\ în toamna anului 1959, nus-a mai cunoscut nimic în
legàturâ cu locul unde se afla ascuns.
Întocmindu-se un plan de actiune, printre altele, s-a prevàzut ~i m!lsura de a se
folosi mai judicios agentura existent!i în cadrul regiunii, care avea posibiliti:iti pe linia
acestei probleme. Astfel, studiindu-se posibilitàtile agentului ,,Petrescu Vasile" originar
din Câmpulung, care actualmente lucra pe raza unui ait raion, s-a hot!irât mar§rutizarea
sa în o~ul Câmpulung, eu scopul de a contacta elementele suspecte cil întretin legllturi
cu cel urmàrit.
Prin mar§rutizare se preconiza îndeosebi ca agentul sâ-§i facâ prezenta în mediul
elementelor suspecte pentru ca acestea, intr-un fel sau altul, sà fac! apel la el pentru
sprij inirea banditului Arsenescu. De§i la prima mar§rutizare nu s-au obtinut rezultate
pozitive, aparitia agentului în Câmpµlung a constituit un punct de atractie pentru
element~le ·suspecte car@ s-au interesat de locul de munc!l §Î domiciliul actual al
agentului, pentru ca la scurt!i vreme dupa aceasta, unul din elementele suspecte sâ facâ
o vizit!i agentului, eu care ocazie i-a înmânat o scrisoare din partea celui urmârit. Prin
aceastli scrisoare, banditul Arsenescu soli.cita agentului sâ-i dea sprijin material prin
persoana în cauzli.
Sub îndrumarea. organelor noastre, agentul a folosit eu multli pricepere situatia
creatli §Î din discupile purtate eu elementul de legâturâ a obtinut o serie de date
valoroase cu privire la Iocul unde se ascunde teroristul §i a unor leglituri apropiate ale
acestuia. Obtinând asemenea date, se impunea Iuarea unor mâsuri urgente §Ï eficace în
scopul verificârii §Ï întregirii lor, deoarece modul cwn erau prezentate nu permitea sâ
se treac!l la acµunea de capturare a banditului. Astfel, în unna unei analize temeinice
fàcutli la conducerea -ministerului, s-a hotârât identificarea §Î retïnerea secretâ a
numitului Postoacâ Ion, leg!iturli apropiat!i a banditului Arsenescu. Acesta înc!i din anul
1948, trâia în poziµe de semi-fugar, ascunzând cu grijâ fatli de familie §Ï cunoscuti
localitatea unde domicilia, problema identificârii lui constituind o greutate foarte
serioasà. La aceasta se mai adâuga §Î faptul cà Postoacâ Ion, fàcuse parte din siguranta
burghez.a, cunoscând astfel o serie de metode ale muncii noastre.
Se cuno§tea câ cel in cauz.a s-ar afla într-unul din ora§ele Alba-Iulia, Ora§ul
Stalin sau Predeal, iar pentru identificarea lui s-au folosit initial investigapile efectuate
în aceste ora§e care insâ nu au dat rezultatele scontate, deoarece acesta nu se
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înregistrase în evidenta populatiei, dat fiind pozitia sa de semi~fugar. Datorit! acestui
fapt, a fost necesar sâ se fac~ apel la folosirea agenturii pentru a-1 identifica.
În unna muncii dus! de un colectiv special fonnat din trei ofiteri, s-a reu~it ca
dupâ ~apte zile sà se stabileasca locul de muncâ ~i apoi domiciliul - clandestin - al
acestuia din or~ul Stalin. Se punea apoi problema aplicârii unei combinatii pe baza
càreia sà se trèacà la repnerea ~i anchetarea secreta a acestuia.
Întrucât Postoacà Ion lucra la una din magaziile U.R.C.C. Stalin ca achizitor, s-a
ajuns la concluzia ca combinapa pe baza câreia urma sa fie arestat in secret sâ se axeze
pe aceasta împrejurare naturala. În acest sens, s-a procedat la organizarea deplaslirii
celui în cauzâ la Galati, in scopul achiziponarii unor marfuri necesare U.R.C.C.-ului
StaJin. Dupa ce s-au întocmit formele necesare unei astfel de deplasâri - eu ajutorul
unei persoane de incredere din conducerea institupei respective - în momentul când
Postoaca Ion, se îndrepta spre garà, a fost pus în supravegherea operativli ~i s-a trecut la
retirierea lui secreta, dupa care a fost dus la minister pentru a fi anchetat. Màsurile luate
asigurau conspirarea retinerii pe timp de 30 de zile.
La ancheta, pentru început, num1tul Postoacà Ion, a încercat sii nege legaturile
sale cu banditul Arsenescu. Pus îri fata probelor de net!g!duit a fost nevoit sa
recunoasca cà în toamna anului 1950 la ceterea lui Arsenescu a luat legAtura eu acesta,
care se afla ascuns la numitul Bivol Nicolae din ora~ul Câmpulung, cartierul Livadia.
Acesta se bucura de încrederea celui urmârit, deoarece acesta cuno~tea cA Postoacâ Ion,
fusese agent in sigurantâ, precum ~i faptul câ în prezent trâia în pozitie de semi-fugar.
Bazat pe aceasta, banditul Arsenescu a solicitat acestuia sâ intervinA pe lânga pârintii
·
··
sai pentru a-1 gàzdui.
Dând curs rugiimintii celui urmârit, numitul Postoacâ Ion a aranjaf cu tat!I sâu
Postoacâ Apostol, care a acceptat si!. gâ.zduiascl!. pe Arsenescu- -in locuinta sa din
Câmpulung-Muscel, cartierul Livadia ~i astfel, incepând din anul 195 l banditul a locuit
consecutiv la acesta. Despre existenta banditului Arsenescu la domiciliul numitului
Postoadi Apostol, cuno~tea doar familia acestuia compusli din sotie ~i trei fete, plus un
cumriat al numitului Postoacl!. Ion, fost polipst.
În afarli de aceste date, numitul Postoaca Ion a dat amânunte eu privire la
topografia terenului ~i a casei, camerele m care se ascundea banditul, dispunerea
posibilitàtilor de intrare ~i ·ie~ire, armamentul pe · care-1 poseda constând în douâ
pistolete, cutit, topor etc., precum ~i asupra faptului èii ziua banditul stâ tot timpul în
casa, ie~ind doar foarte putin în cursul noppi.
Completându-se datele furnizate de agentul ,,Preda Vasile", se crease
posibilitatea trecerii la a:ctiune pentru prinderea banditului, astfel èâ in seara zilei de 3 1
ianuarie spre 1 februarie 1960, o echipà compusà din 30 de oameni împàrfitli în trei
grupe, a procedat la ~locarea locuintei m carè se· ascundea banditul, somându-1 sa se
predea. Menfioniim cà s-au laat absolut toate mâsurile pentru a nu-i perinite sli scape,
cunoscut fiind faptul cii el mai scàpase de câteva ori din asemenea împrejurâri. Tot din
acest motiv, operapunea s-a desfli~urat in zorii zilei· când exista o bunà vizibilitate,
reu~indu-se astfel sâ fie capturat flirA surprize:
Din ancheta efectuatà s-a stabilit ca in perioada cât a stat ascuns la gazdele mai
sus arnintite, teroristul· Arsenescu Gheorghe a scris ~i difuzat elementelor eu care avea
legaturi, materiale cu continut contrarevolutionar. De asemeni, a flicut acestor elemente
educatie în spirit reactionar, propagând ideea câ regimul democrat popular va fi
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rlistumat §Ï cà ,,in curând" se va reinstaura fostut regim in care el §Ï elementele care-1
sprijineau vor detine funcµi de ràspundere.
Loctiitor §Cf directie
Clipitan de securitate Ple~if! Nicolae

Consiliul Securitàfii Statului
Inspectoratul de Securitate Judetean Arge§
Nr. 10.304 din 24 august 1968

Strict secret

Càtre
Consiliul Secùriti1ii Statului
Directia Personal 9
La ordinul dvs. telegrafic nr. 354379 din 23 august 1968, raportiun urmàtoarele:
În actiunile întreprinse de organele noastre pentru depistarea §i lichidarea unor
grupàri subversive §i bande de pe teritoriul judetului Arge§ au càzut eroic în luptà mai
multi ofiteri, subofiteri, osta§i §Ï cetiiteni cinstiti.
· Astfel, in noaptea de 16/17 iulie 1956 terori§tii Serban Ion §Ï Voican Ion
constituiti intr-o bandli, au atacat in comuna Mioarele, judetul Arge§, pe sergentul
major de militie Gavrilli Dumitru - ~eful postului, în timp ce se afla in patrulare, cu
focuri de armli, lovituri de pistol §Ï cuµt în cap §i spate, dupa care 1-au dezarmat.
În urma slivâr§irii acestui act, ternri§tii s-au retras la domiciliul numitului Miloiu
Gheorghe din comuna Schitu Gole~i; satul Loturi, gazdâ ~i complice la care au ascuns
§Ï ·automatul UMC luat de la subofiter,
Scopul urmàrit de Serban Ion ~i Voican Ion a fost acela de a determina prin
teroare pe §eful postului de militie sâ renunte la urmàrirea lor ~i a complicilor, precum
~i dorinta acestora de a procura aflTiament cu care sli treacli la acµuni împotriva
regimului din tara noastrli.
Actiunea de urmlirire §Ï prindere a terori~tilor Serban Ion §Ï Voican Ion a
continuat pâna la data de 22 noiembrie 1957, când au fost capturaµ in comuna
Aninoasa, judetul Arge~, la locuinta numitului Sima Nicolae. [ ... ]
in actiunea de depistare §Ï lichidare a bandei teroriste ,,Stànescu-Serban" care î~i
desffi~ura activitatea pe raza ora§ului Topoloveni, Ûl seara zilei de 27 martie 1952 au
fost asasinati prin împu~care; locotenentul de militie Puiu Dumitru ~i soldatul frunta~
de securitate Adri~an Gheorghe, de catre ttirori~tii Stlinescu Constantin §Ï Serban Mihai
în timp ce erau mcercuiti de organele noastre, reu~ind sa fuga în plidure.
Actîunea de urmarire a celor doi terori§ti a continuat pânli în ziua de 21
octombrie 1952 când au fost împu§cati Ûl comuna RAde~ti, judetul Arge~.
• Arhiva Ministerului de Interne, fond D. M. R. U., inv. nr. 7389, dosar nr.34, f. SS-59; vezi ~i Florica Dobre
~i colab. (eds.), ,.Bande, bandi/1 ~; eroi". Grupurile de rezlslen/d ~i Securitalea (/948-1968), Bucurc$1i,

2003, p. 334-337.
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În aceastâ acl,iune a fost rânit U§Or §i câpitanul de securitate Ungureanu
Constantin, care în prezent Î§i desfà~oarâ activitatea în cadrul Inspectoratului de
Securitate al Judeµdui Vâlcea. [ ... ]
În actiunile întreprinse de organele securitAtii în cooperare eu cele de militie §Ï
trupele de securitate, eu sprijinul populatiei, au mai fost asasinate ~i ranite alte cadre,
precum §Ï unii cetAteni.
Astfel la data de 19 iunie 1949 membrii bandei teroriste ,,ArsenescuAmâutoiu", ~especti~ terori~tii Arsenescu Gheorghe, Arnâutoiu Toma, Chircâ Ion,
Amâutoiu Petre §Ï Benone Milea, au asasinat în mod bestial, la domiciliul numitului
Arnâutoiu Ion din comuna Nuc§oara, judetul Arge§, pe plutonierul de securitate
Apâvâloaie Constantin §Ï sergentul major din cadrul trupelor de securitate Lungu
Florea, care se aflau în urmârirea terori~tilor de mai sus.
Prin U§a camerei în care se aflau, banditii au deschis foc, împ~când pe cei doi
subofiteri. le§ind din camera în care se ascundeau §Ï vâzând pe plutonierul major
Apâvâloaie Constantin ~i sergentul major Lungu Florea ca nu.au murit,.i-au strâpuns eu
baionetele, reu§ind sâ scape de încercuire §i sâ fugâ în munp.
În ura lor fatA de cetAtenii care des~urau activitate suspnutA în vederea
aplicârii hotârârilor partidului ~i guvemului, la data de 20 iulie 1950, în urma unor
informapi prealabile obtinute de la elementele lor de încredere - complici §i
favorizatori - membrii bandei teroriste ,,Arsenescu-Arnâutoiu" au atacat mi§ele§te un
grup de persoane care se deplasau în munp în vederea unor interese ob§te§ti,
împrejurare în care au împu§cat mortal pe Banu Gheorghe zis ,,Darie" §Ï au rânit grav
pe Bàncescu Ion, ambii membri ai Partidului Comunist Român, domiciliati în comuna
Nuc§oara, judetul Arge§.
La scurt timp, ~i anume la data de 7 august 1950, membrii aceleia§i bande au
asàsinat în munp, pe valea râului Vâlsan, pe locotenentul major de militie Ghitll
Alexandru ~i caporalul Biiloiu, care împreunâ eu alti cetâteni se aflau în urmârirea lor.
În aceastâ împrejurare, Iocotenentul major Ghitâ Alexandru §Ï caporalul Bâloiu
au rânit grav pe Jubleanu Constantin, unul din cei mai feroce terori~ti, dar care a reu§it
s!I. fugâ datoritA sprijinului dat de ceilalti bandip.
La data de 2 septembrie 1950 terori§tii Arnâutoiu Toma, Arnâutoiu Petre,
Marinescu Ion §Ï Jubleanu Constantin au atacat eu arrnele un grup de persoane pe
traseul turistic ,,Sâmb!l.ta-Moldoveanu", în punctul numit ,,Piscul Gâlli~escului",
asasinând în mod bestial un numâr de patru persoane §Ï anume: plutonierul de
securitate Bai§ Ghervase din cadrul fostei Regiuni de Securitate Bra~ov, Neniu Petre,
muncitor, membru P.C.R. din acee~i regiune, pe inginerul Venter Teodor §i pe
studenta Tiron Maria, ambü din Bucure~ti.
Dupa ce i-au asasinat, terori§tii sus-menµonal,i i-au jefuit de obiectele pe care le
aveau asupra lor, i-au dezbrâcat §Ï apoi au fugit, ascunz.ându-se la unul din bordeiele pe
care le aveau în munti.
Plutonierul Bai~ Ghervase §i muncitorul Neniu Petre se aflau în executarea unei
misiuni de recunoa§tere, iar inginerul Venter Teodor §Ï studenta Tiron Maria în
excursie.
Studenta Tiron Maria, fiind numai rànitA, a fost, în cele din urmâ, împu§cata
mortal eu gloante în inimâ §Ï în cap de teroristul Marinescu Ion. [ ... ]
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Pistoletul ~i ceasul au fost ridicate de organele noastre în urrna lichidârii bandei,
ele constituind corpuri delicte.
Procesele-verbale medico-judiciare, precum ~i alte materiale de reconstituire
privind asasinarea plutonierului major Apâvâloaie Constantin ~i sergentului major
Lungu Florea, a inginerului Venter Teodor ~i studentei Tiron Maria, a plutonierului de
securitate Bai~ Ghervase ~i muncitorului Neniu Petre se gâsesc în dosarele de anchetâ
ale bandei respective trimise de noi la Consiliu pentru expozitia ce s-a organizat eu
ocazia aniversârii a 20 de ani de la constituirea Securitâpi Statului.
În luna marrie 1958, în actiunea de lichidare a râm~itelor bandei teroriste
,,Arsenescu-Amâutoiu", când organele noastre au încercuit bordeiul în care se
ascundeau Jubleanu Constantin ~i Maria Plop, a fost rânit grav în mâna stângâ maiorul
de securitate Enache Auricâ, în prezent ~eful Sectiei a II-a la lnspectoratul de Securitate
al Judetului Olt.
in actiunea intreprinsil pentru lichidarea bandei teroriste ,,Apostol", la 23 martie
1949, a fost rànit u~or ~i maiorul in rezervâ Teodorescu Constantin, imprejurare în care
membrii bandei au fost capturati.
în legâturâ cu rudele ofiterilor ~i subofiterilor care au cil.zut eroic sau au fost
rânip, raportâm unnâtoarele:
Plutonierul major Apâvliloaie Constantin, neclislitorit la data asasinârii, are ca
rude:
•
Povâlcu Maria - marna, domiciliatâ in comuna Conce~ti, judeîül
Boto~ani, prime~te pensie de pe urma fiului sau;
• Povâlcu Haralambie - frate, de 44 ani, muncitor frezor la Uzinele
Mecanice Muscel;
•
Povâlcu Nicolae - frate, dirigintele Oficiului P.T.T. Cota Bra~ov,
membru P.C.R.;
•
Povâlcu Vasile - frate, secretar la Consiliul popular Drligoie~ti, judetul
Suceava, membru P.C.R.;
•
Povâlcu Duniitru - frate, de 52 ani, Povâlcu Mihai de 49 ani ~i Sânca
Aglaie de 58 ani - sora, domiciliati în comuna Conce~ti, judetul
Boto~ani, membri C.A.P.;
Sergent major Lungu Florea din cadrul Trupelor de securitate are urmâtoarele
rude;
• Radu Floarea - fosta sa sope, in prezent recâsâtoritâ, eu domiciliul în
comuna Hârse~ti, judeîül Arge~, ffirâ copii, membrâ C.A.P.;
•
Lungu loan - frate, mecanic de locomotivà la Depoul C.F.R. Pite~ti,
domiciliat in corn. Hârse~ti, judetul Arge~;
•
Belega Dumitra - sorà, de 45 ani, membrâ C.A.P. eu domiciliul în
comuna Hârse~ti;
•
Pintea Florica - sorâ, de 37 ani, câsàtoritâ eu Pintea Gheorghe, ofiter
superior in Comandamentul Trupelor de Securitate;
• Pârintii sunt decedati.
Despre ceilalti ofiteri ~i subofiteri, precum ~i despre m?Dcitorul N~niu Pet~e,
Banu Gheorghe zis ,,Darie", Bâncescu Ion, mg. Venter Teodor ~1 studenta Tiron Mana,
càzuti in luptele eu terori~tii, nu posedàm datele solicitate.
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De asemenea, din materialele pè care le posedârn, nu rezult! ca cei în cauzâ sli fi
fost recompensati pentru activitatea lor. [ ... )
Inspector ~ef
General maior Constandache Paul

ASPECTS OF ANTICOMMUNIST RESISTANCE IN ARGE~
Abstract
In communist period the subject of resistance in front of communism, at the
beginning of '50, was a taboo theme. After the revolution from 1989 in Romanian
historiography many researchers studies the anticommunist resistance in Romania.
Here was a big surprise when the Securitate archives shows in many documents
a great resistance in the whole country. In Arge~, in the same times, many groups of
former members in historie parties or Legionary Movement fight against communism.
The reason for what they were captured by the communist authorities was general
conditions for resistance. Without any support from West, without resources and with a
small number of men in front of sequrity forces, these groups didn't have any chances
to survive. ln Arge~ as in entire country every member of Resistance was put in jail or
convicted to die.
In this fight many officers or soldier from security forces or Militia were died.
They were named heroes and the members of resistance were named hooligans or
terrorists. May be the time bas corne to clarify who was hero and who was terrorist.
Today, Romanian historiography must resolve this question.
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DESPRE ÎNCEPUTUL CONSTRUCTIEI UZINEI DE LA COLIBASI
VASILE TUDOR"
Dupâ dezastrul de la Cotul Donului ~i Stalingrad, gennanii au apreciat câ
avioanele IAR-80 ~i S-79, fabricate la Bra~ov, nu mai erau corespunzâtoare ca
performante ~i au cerut ,,sâ fie scoase de pe front ~i grupate în zona Melitopol, pânâ
când vor fi înapoiate în tarli'' 1• în acea situatie, IAR-Bra~ov, care fabrica ultimele
avioane IAR-80, a înèeput câutârile pentru fabricarea unui nou avion cu perfonnante
corespunzAtoare. Pânâ la unn!I s-a obtinut din Gennania licenta de fabricatie a
avioanelor de vân!ltoare Messerschmitt Bf-109 G, care s-a cump!lrat la un pret excesiv
de ridicat (1.500.000 RM). Mai ales câ, suma s-a referit numai la celula aparatului
propriu zis, unnând ca pentru trenul de aterizare, elice, etc. sà plàtim alti bani. De
asemenea, documentèle de licent! se cereau a fi plâtite separat fatA de pretul licentei,
ceea ce nu se mai întâlnise pânli atunci.
Dupâ ce toate acelea au fost perfectate, prin planul de dotare al aeronauticii s-a
prevüut o comandli de 465 avioane Me-109 G eu piesele !or de schimb, iar în
prevederile bugetului pe 1942/1943 erau nominalizate sumele necesare unei comenzi
de 250 de asemenea avioane.
Fatâ de un asemenea volum de fabricatie ~i cererile de pe front, s-a dorit ca acele
avioane -sâ fie fabricate cât mai repede cu putintâ, fapt pentru care s-a trecut la
extinderea suprafetelor de productie. Astfel, s-a hotl\rât construirea unei noi uzine la
Colib~i, unde avea sli se realizeze ,,una dintre cele mai reprezentative din farâ, însâ pe
baza unei conceptii gre~ite ... " fatA de tema datif Terenul necesar noilor constructii a
fost primit de Ministerul Lucrârilor Publice în august 1942 ~i se afla într-o pàdure nu
prea bâtrân!i care, se spera, va camufla bine noua construcpe in eventualitatea unui atac
aerian 3 •
Datorità solupei propuse de proiectanti, halele unnau sli fie realizate din beton
annat ~i bine închise, ce aveau sil reziste în timp ~i nu unele u~oare din Iemn ori din
ferme metalice, interschimbabile, ceea ce s-ar fi aprobat cu mai multâ u~urintA. Studiul
~i întocmirea proiectului a durat pânli în iulie 1943, când s-au început lucrârile la
constructiile propriu zise. Numai câ, ~a cum am arlitat, nu era ce se dorise initial, ci
urmau sâ se ridice hale monumentale de peste 5-6000 m2, care au d!linuit pânli în

'Pite~ti.
1
Centrul de Studii ~i Pastrare a Arhivelor Militare ( în continuare CSPAMI), fond 5476, dosar nr.557, p. 52.
2
CSPAMI, fond 5476, dosar nr.7807, p. 682.
3
Ibidem.
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prezent4. Ritmul a fost foarte lent, deoarece sub presiunea evenimentelor, la începutul
anului 1944 s-a redus 50% din proiectul initial, probabil din cauza preµdui, lipsind
obiectivul de unele elemente de bazâ, ca drumuri de acces §i interioare, retele electrice
§i de apli, canalizare, etc. Pentru a se aduce pietri§ul §Ï nisipul necesar preglitirii pe
calitliti a betoanelor, s-au folosit zilnic convoaie continue de care eu boi, începând de la
malurile râului Doamnei §Ï pânli în viitoarea uzinli. De asemenea, pentru transportarea
unui motor Diesel de pe rampa glirii C. F. R. din Clucereasa s-au folosit tot de
tractiunea animalà ~i de tlivlilugi, cape vremea faraonilor.
A§a s-a flicut cà în primele luni ale anului 1944, viitoarele hale ale uzinei încà nu
,,ràsliriserli" toate din plimânt, mai ales cli în luna aprilie fusesera multe ploi ~i
sàrbatoarea Pa~telui. Au progresat mai mcet ~i din lipsa cimentului ~i a vagoanelor care
sli-1 transporte de la Fieni. In luna mai s-a lucrat ~i la îndulcirea taluzurilor càii ferate ~i
la consolidarea caii de zgurli. Însli aluneclirile de teren le-au creat probleme. S-au
continuat lucrarile §Ï la drumul de acces de clitre subantrepriza ,,Sonaca", dar din cauza
ploilor au fost abandonate5•
Însli, in 16 aprilie 1944, Br~ovul a fost bombardat de aviatia american!i.
Aceasta a lovit cu precildere uzinele 1. A. R. pe care aproape cà le-a distrus, iar ce mai
rlimlisese din ele au fost dispersate pe la Caransebe§, Ucea, Cugir, Câmpulung-Muscel
§Î chiar la Colib~i6• Numai cl aici nu se finalizasera nici una dintre noile hale. Cu toate
acestea, la 30 mai începuse montajul unui al doilea joc de dispozitive pentru viitoarea
fabricape de avioane Me-109, apreciindu-se cil montajul motoarelor §Î probele de banc
7
vor putea începe lucrul la l octombrie 1944 • De asemenea, turn!toria se afla in curs de
instalare a utilajelor, iar pe restul platfonnei se tuera la construcµa pavilioanelor anexe
ale noilor hale 8•
În 20 august 1944, Subsecretarul de Stat al Aerului, msopt de o mtreagà comisie
printre care ~i cei de la M. L. P., a vizitat §antierul lucrlirilor Grupului Industrial Pite~ti
de la Colib~i, pentru a vedea stadiul în care se prezenta. Oe§i atât directorul lucrarilor
cât ~i întreprinderea care le executa 1-au asigurat cA problemele puse de instalarea
G. 1. P. sunt rezolvate, generalul Jienescu a ajuns la concluzia cil cele spuse în legliturà
eu termenele de dare Û1 folosinl! erau valabile numai teoretic. In practicli, a~a cum se
~tia, cele trei probleme majore, adica apa, canalizarea §i aducerea curentului electric nu
puteau fi rezolvate curând, indiferent de eforturi. Se puneau mari sperante în aducerea a
încà unui motor Diesel care sa producli curent electric pânli ce se va reu~i obpnerea
aceluia de la Societatea ,,Concordia" Schitu Gole§ti, a clirei retea de distributie trecea
spre Bucure~ti nu prea departe de viitoare uzinli9.
Petrecându-se evenimentele politico-militare de la 23 august 1944, soarta
G. 1. P. s-a schimbat, deoarece viitoarea fabrica de avioane ~i motoare nu mai era
necesarli, apreciindu-se cli rl1zboiul se va termina curând. Apoi, în luna octombrie, a
aplirut prima reducere eu 25 % a productiei lansate pânli atunci Ûl toate stabilimentele
industriei de razboi pentru anul 1945. Oin aceastli cauza §Ï la insistentele sindicatului
i

Ibidem.

s CSPAMI, fond 5476, dosar nr. 7807, p. 97
1
' CSPAMI, fond 5476, dosar nr. 7714, p. 221
7
CSPAMI, fond 5476, dosar nr. 7719, p. 94
"Ibidem.
' Ibidem, p. 186
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de la IAR Bra~ov, au fost adu~i top oamenii deta~ati la Coliba~i, iar materialele ~i
10
utilajele ajunse acolo i-au urmat •
Cum de la 1 noiembrie 1944 toate comenzile date de S. S. A. s-au redus, au
început ~i problemele cu salariile solicitate în avans, iàrà productia aferentà ~i
restructuràrile corespunzàtoare. Cu toate acestea, S. S. A. a pus la dispozitia Directiei
Geniului Aeronautic, la 25 noiembrie, suma de 200 milioane lei pentru continuarea
lucrârilor, ca mai apoi sà se obpnà de la Ministerul de Finante suma de 800 milioane
lei, bani care reprezentau valoarea ratelor pentru lucràrile executate în ultimele !uni ale
anului. Ca dovadâ câ încâ se mai tuera, în 15 decembrie 1944 se aducea ~i se monta
centrala telefonicâ, de la Societatea ,,Standard" din Bucure~ti, iar antrepriza ing. Gh.
Cretu cerea 3 camioane, care sâ transporte de la Càlan trei tone de materiale pentru
canalizare 11 • Tot în acea perioadà, G. 1. P. solicita sà se caute prin depozitele
Aeronauticii de la Ro~iori, Pipera ori Voila Prahova materiale ~i aparaturâ electricâ de
înaltà tensiune, ceea ce ne face sa credem câ problema curentului electric era pe cale de
a fi rezolvatà. Pânâ la sfâr~itul anului 1944, S. S. A. avansase mai mult de 2 miliarde lei
~i mai trebuiau încâ 1,6 miliarde lei, fapt pentru care, pe bunâ dreptate, aceia se
întrebau pentru ce atâta cheltuiala, deoarece nimic nuera finalizat 12 •
Cu toate acestea, ~a cum se poate vedea din procesul verbal nr 118 al ~edintei
delegatiei economice a Guvemului din 31 mai 1945, aceasta a tinut sâ precizeze ca în
acea stare, constructiile de la Colib~i nu puteau fi folosite. Dar, se mentiona cli dacâ ar
fi fost total abandonate s-ar fi pierdut tot ceea ce se investise. Ca urmare, s-a hotârât ca
lucrârile si\ continue numai în scop de conservare, pânà când i se va gàsi o destinatie în
viitoarea economie de pace 13 , ceea ces-a ~i întâmplat într-un viitor nu prea îndepàrtat.

THE BEGINNING OF THE BUILDING OF THE
FACTORY OF COLIBA~I

Abstract
In this paper the author describes the _circumstances and the modalities of the
building of the Colib~i Car Factory, which originally was a factory for aeronautic
components.

111

CSPAMI, fond 5476, dosar nr.7807, p. 894
Ibidem, p. 950
12
Ibidem, p. 685.
13
Ibidem, p. 1259.
11
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MUZEOGRAFIE, ISTORIA CULTURII, PERSONALITATI

MÀRTURII DESPRE AZILUL ,,ELENA DOAMNA"
ÎN COLECTIILE MUZEULUI JUDE'fEAN ARGE~
FLORENTINA COJOCARU
ROMEOMASCHI0°
0 institutie filantropic! de notorietate cum a fost Azilul ,,Elena Doamna", care
a dàinuit cândva pe dealul Cotrocenilor, ar putea constitui ~i astâzi un reper pentru
multe domenii ale vietii contemporane: social, cultural, instructiv-educativ, moral ~i
patriotic.
!)i dacà, din plicate, nescuzabil, astâzi în dealul Cotrocenilor, uitarea ~i-a
a~ternut vlilul peste acest ~ez.Amânt de glorie româneasci1, în lipsa unei monografii
cuprinzâtoare, exceptând lucrarea fostului profesor al azilului, Joan Slavici, publicatli la
Sibiu în anu.l 1884 1, existA numeroase mllrturii documentare ~i nwnismatice care
vorbesc de marea pildli de generozitate ~i profesionalism datâ de ilustre personalitliti
ale secolului al XIX-lea, care au slujit cu devotament, un nobil crez: ocrotirea copiilor
dezmo~teniti de soartA, copii orfani ~i pliràsiti.
în acest sens, numele doctorului Carol Davila ~i al soµei sale, Anica Davila
râmân inseparabile de Azilul ,,Elena Doamna", prin ctitorirea acestui ~eza.mânt ~i prin
munca tenace depusl cu generozitate, pentru a le asigura copiilor orfani demnitatea
~tirbitli de soart! ~i de ce nu ~i de societate;
Lor ~i azilului li s-a adliugat benefic protectoratul generoaselor femei
ocrotitoare ale copiilor din România: Doamna Elena Cuza ~i apoi Principesa Elisabeta,
precum ~i numero~i donatori de suflet din tari ~i strliinlitate, care au susfinut material ~i
moral opera de binefacere, conceputA tntr-un sistem modern de Carol Davila.
Preocupliri privind ocrotirea copiilor orfani au existat în Bucure~ti încl din
secolul al XVIII-lea, fondurile de sustinere provenind din binetlcâtoarea ,,cutie a
milelor'', gestionatâ de Logofeµa bisericeasci1, dar, schimblirile de domni ~i vremurile
tulburi împr~tiau adesea copiii instituponalizati prin mahalalele bucure~tene, tlrli ca
nimeni sâ-i mai poatli controla ~i ajuta.
Mitropolitul Filaret al 11-lea a fost una din rarele figuri biserice~ti, care
înduio~at de soarta copiilor nevinovafi,' nàscup din pâcat, Jasa prin testamentul din
1792, o partè din averea sa pentru ridicarea unui orfelinat pe baze mai omene~ti.
De~i o parte din averea lllsatâ in acest scop s-a risipit sau a fost sustras!\ de
mo~tenitori, ,,Hanul lui Filaret'' situat pe terenul cuprins între Calea Victoriei, biserica
• Muzeul Judefean Arg~, Pit~ti.
'loan Slavici, Asilul Elena Doamna, Sibiu, 1884.
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S1\rindar ~i strada BTezoianu, eu un venit atunci de 10.000 de galbeni anual a fost donat
Azilului de copii g!isiµ. În vremea domnitorului Stirbei Vodli, hanul însâ a fost
cwnp!\rat de guvem eu preµd de 20.000 de lei fàril ,,a se vârsa nici mlicar aceastli
modestli surnli, cutiei binefliclitoare"2 •
1-a revenit doctorului Carol Davila misiunea de a cliuta ~i aduna puµnele
fonduri ce au mai putut fi recuperate din mo§tenirea ll!.satli de mitropolitul Filaret al
II-lea3 •
Deprimat de tragedia suferitli de familie în anul 1860, moartea sotïei sale
Maria, la na~terea copilului, eu acordul Sultanei Marsille, marna defunctei, Carol
Davila doneaza chiar în acel an, casa de zestre a sotiei sale, din strada Coltei 38, pentru
un orfelinat, strângând cu repeziciune copii OTfani de pTin mahalalele bucuTe§tene.
La rândul sliu, Sultana Marsille4, animatli de dorinta de a face bine copiilor ~i
în memoTia fiicei sale decedate, prin legatul din 12 februarie 1872, î~i orânduie§te
averea-i considerabilli: mo~ia Albe§ti, fonnatli din case ~i livezi întinse pe o suprafatli
de 8.517 pogoane, Rotunda cu 130 pogoane, muntelè Oticul - Gura Plaiului, cu plidure
de brazi - 3754 pogoane, suhaturile: Clocoticiu, Tefericiu, Mlaca ~i PeTieni cu 1931
pogoane, în total 15879 pogoane.
În testament, dorinta ei era astfel exprimatli: ,,Venitul acestor mo~ii s!i fonneze
un fond nealienabil de veci, sub nurnirea «Fondu! Sultana Marsille» în favoarea unui
numiir fix de 12 copile mici ce s-ar glisi abandonate, luate prin tragere la sorti, în ziua
de 8 septembrie, dintre acele eleve ale Asilului cari, fiind fete lep!!.date de genitorii !or
§Î aflându0 se în etate de l O ani, VOT fi flcut doi ani de învlit!!.turlt in Asil ~i se vor fi
distins, prin notele ce VOT fi obtinut, ca cele mai inteligente ~i cu mai multli aplicatie la
studii, fonnând onor'' 5 •
De asemenea, in testament se mai stipula ca Eforia Spitalelor care administra
un buget anual aparte, se pare c!i din veniturile mo~iei Albe~ti, avea obligaµa ca:
,,prisosul peste aceste cheltuieli, din ·an în an, se va da in cre~ere de dobândli, la locul
ce s-ar chibzui de onor Eforie mai sigur, astfel ca la ajungerea copiiloT în etate de 20 de
ani sli li se împarte tot capitalul din prisosul venitului ~i al dobânziloT în p!!.rti egale ~i sli
dea dotli fiec!\reia a 12-a parte. Alegerea sâ se facli la 8 septembrie, din zece în zece
ani" 6 •
Din .ace~i surs!i ,,Cartea de aur a donatoriloT", aflâm cA la 1901, întret_inerea
celor 12 eleve ale Azilului ,,Elena Doamna'' s-a tlcut in confonnitate eu testamentul,
iar pe lâng!i fondu! de înzestrare a orfanelor_ s-a constituit ~i un fond de 711 lei ~i 45
bani, pentru plata Societliµi ,,Dacia-România" la care acele eleve sunt asigurate" 7 •

1

Lucia Bo~. Azilul Elena Doamna, in .,Boebe de gr4u", nr. S, 1932, p. 148. .
.
.
Adriana Harasim, Dealul Cotrocenilor. Azllul Elena Doamna, ln ,,Bucure~ti, Materiale de istorie ~i
muzeografie", vol. 11, Bùcure~ti, 1992, p: 167.
·
4
Sultana Marsille, fiica pahamicului Constantin Alcx1111dru Teodor Colceag ~i a Mariei Colceag, a fost
cllslltorita cu doctorul Marsille, de origine francezll, pentru scurtll vrcme, 1t1edic la spitalul Colfea. Împreunll
au avut mai mulfi copii printre care ~i Maria, prima s01ie a doctorului Carol Davila.
5
Cartea de aura donatorilor. 1851-1901, Bucure~ti, 1901, p. 32-33.
<, Ibidem.
7
Ibidem, p. 34.
1
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În anul 1861, Carol Davila se clsltore§te eu Anica Racovitll, nepoata
Gole§tilor, care prirne§te de zestre din partea uochiului sllu, Nicolae Golescu, un toc §i
o villl modestll în Dealul Cotrocenilor, unde este mutat micul orfelinat.
Din prirnul an al strllmutârii, sotii Davila §Ï-au coajugat eforturile pentru a crea
orfanilor, pe cât era cu putinfll, un cllmin pllrintesc în care atmosfera de farniliaritate
necesarll cre§terii ~i dezvoltllri unui copil si nu lipseascâ.
În acela§i tirnp, se strllduiesc sll asigure orfelinatului protectü înalte, reu§ind sll
atragll bunllvointa doamnelor: Elena Cuza §Ï Elisabeta care au rllspuns cu entuziasm
operei de binefacere începutA de Davila.
Dupll ce curtea domneascâ se mutâ de la la§i la Bucure§ti, Doamna Elena
Cuza viziteazll micul orfelinat în ziua de 12 iulie 1862. Impresionatâ de faptele
caritabile ale sotïlor Davila, decide sll ia sub protectïe proprie copiii orfani, pentru care
dorea construirea unui mare azil.
Chiar a doua zi, printr-o scrisoare adresatA prirnului ministru, Nicolae
Cretzulescu, îi face cunoscutA decizia sa, trirnifându-i din caseta sa particularll, suma de
1.000 galbeni, drept fond initial pentru cllldirea unui local corespunzlltor.
Dupll aceea, prin concursul soplor Davila se constituie un comitet format din
12 doamne, eu misiunea de a colecta §i restul fondurilor necesare constructiei" 8,
reu§ind ca la 29 iulie, într-o atmosferll de entuziasm deosebit, sâ punâ piatra
fundamentalll a noului edificiu, în prezenta domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a
mini§trilor, a agentilor ~i consulilor generali ai puterilor strâine, a membrilor adunârii
legislative, a arhirnandritului Mânllstirii Cotroceni ~i a înaltilor reprezentanti ai clerului
ortodox, ai comunitâp.lor catolice, armene ~i izraelite, generali, ofiteri, medici,
comercianµ indigeni §Î strllini etc.
Lucia Bor~. o fostâ elevll a azilului, ajunsâ directoare dupâ anul 1930, redll
unele detalii de la aceastâ solemnitate astfel: ,,Dupâ ceremonia religioasll s-au pus întro cutie de aramll o medalie comemorativll bâtutll cu acea ocazie, câte o piesll din
monedele tirnpului §i actul de fondapune al cllrui conp.nut era: AstAzi, Duminicll la 29
ale lunii iulie, anul 1862, în zilele mllriei sale Alexandru loan Cuza, Domnitorul
Principatelor Unite, ~i ale mllriei sale Doamna Elena s-a pus piatra fundamentalll a
institutului copiilor gllsiti de sub patronajul Mllriei sale Doamna, numit Asyl Elena
Doamna, fiind ministru pre~edinte al Consiliului - Nicolae Cretzulescu, al Afacerilor
Strlline §i de Stat - Principele Alexandru Cantacuzino, al Cultelor ~i lnstructiunei
Publice, Nicolae Racovitzll §i inspector general al serviciului sanitar, doctor Carol
Davila.
'
Cutia fu pecetluitA cu plumb §Ï înmânatll Doamnei Elena Cuza, câre însotitâ de
domnitor se coborî în §antier; acolo Principesa Domnitoare primi din mâinile
me~terului arhitect un ~ort lucrat pe pânzll finll de fllrâncile de la Cotroceni, §i-1 încinse
la brâu, simbol al operei bineflclltoare cllreia i se dedicll; apoi introduse cutia în piatra
9
preglltitll §Ï o cimentll eu o mIStrie de argint'' •

1

Constantin Moisit, Un portret medalistic al Doamnei Elena, tn ,,Arhiva romAncascA", .tom 8, Bucure~ti,
1942, p. 191-195.
• Lucia Bor$, Azilul Elena Doamna, in ,,Boab~ de grâu", nr. 5, 1932, p. 155.
https://biblioteca-digitala.ro

·

568

FLORENTINA COJOCARU, ROMEO MASC!-11O

Autoarea acestor relatari nu precizeaza însa care medalie a fost introdusa în
fundatie, dat fiind faptul ca au existat doua piese medalistice, deosebite, legate de acest
eveniment, batute în acela~i an, 1862.
Prima medalie, necunoscuta mult timp în tara, a fost descoperita de sculptorul
numismat Emil W. Becker în Muzeul National din Budapesta. Aceasta avea pe. avers
portretul doamnei Elena Cuza cu inscripJia circulara ,,ELENA DOMNA", iar pe revers
o ghirlanda din frunze de stejar eu legenda scrisa pe- patru rânduri: ,,FONDAREA
ASlLULUI ELENA - 10 AUGUST - 1862. Tot pe revers, sub ghirlanda de stejar, se
alla numele artistului, care a modelat aceasta frumoasa $i nobila medalie; el este scris
10
în litere capitale - Fabrucci" (fig. 1).

,,·

L'

Fig. /. Mulaju/ în ghips al medaliei Azi!ul .. ELENA". a) avers, b) revers.
Dupa parerea lui Constantin Moisi! afirmata în anul 1942 ,,aceasta medalie
executata cu o arta desavâr~ita de · càtre sculptorul Fabrucci, a ramas un simplu
exemplar de proqa, care n-a intrat macar într-o colectie româneasca. În orice caz, ea
este singurul monum_e nt contemporan, cunoscut pâna acum, care înfüti~eaza portretul
·
medalistic al Doamneî Elena 11 .
Tot dupa parerea lui Constantin Moisil, se pare ca acest exemplar medalistic
care o înfüti~eaza pe Dq~mna Elena Cuza în calitatea pe care a avui-o pâna la moarte:
·binefàcâtoarea celor Ùmiliti ~i saraci, n-a fost pe placul guvernantilor no~tri de pe
atunc\ ~i deçi ei s-au adresat altui artist parizian, Armand Caqué. Acesta a în\eles mai
bine gestul oficialitàtii noastre ~i a executat o altri'medalie 12 •
Doua exemplare ale acestei medalii se afla ~i în colectia numismaticâ a
•
•
Muzeului Judetean Arge~ 13 • •
Pe avers, în locul portretului Doamnei Elena Cuzà este fatada clàdirii azilul'ui ,
deasupra inscriptia: ,,ASILUL ELENA DOMNA" iar în partea de Jos, legenda pe patru
rânduri: ,,PENTRU COPII GÂSJîl SI ORFANI" ~i maijos, o micà stea în cinci colturi .
"' Constantin Moisi! , op. cil., p. 194 .
'' Ibidem ; p. 192.
" lhide111 . p. 192.
1.1 Muzcul Judctean Arge~, inv. 18164 ~i 16120. ~
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Reversul cuprinde stema tarii încadrata de legenda dispusâ pe noua rânduri:
sus ,,FONDAT LA ANUL 1862 IULIE, 29 de M. S. DOMNA ELENA SOCIA
DOMNITORULUI ROMÂNIEI ALESSANDRU Iü_N 1-iu; jos: FIIND MINISTRU
DE INTERNE D. NICOLAE CRETULESCU" (fig. 2).

Fig. 2. Medalia Azilului,, ELENA DOAMNA" din Bucure~·ti. a) avers, b) revers.
Dincolo de valoarea numismaticâ ~i istorica a acestei medalii , tara specula~ii,
credem câ legenda tradeazâ orgoliul celor care au comandat aceastâ medalie: Doamna
Elena Cuza nu mai apare în calitatea sa principala, filantropica, legata de acest azil, ci
ca sotie a domnitorului, iar doctorul Carol Davila a carui contributie la întemeierea
acestei institutii a fost imensà, lipse~te cu desâvâr~ire.
Folosind donatiile ~i subventiile din paitea Eforiei Spitalelor Civile ~i ale
domnitorului Alexandru Joan Cuza, s-a reu~it ca pâna în anul 1866 sa se construiasca
doua aripi distincte pentru azil.
·
Cercetând listele donatorilor din anii 1862, 1863 ~i 1864, republicate la 1901
de fostul administrator al Casei ~coalelor Cristu Negoescu, dupa o bro~urâ din anul
1865, întocmitâ minutios de Carol Davila în calitate de director al azilului, gasim
numeroase contributii bàne~ti cu sume nu prea mari, dar pornite din credinta, din partea
arge~enilor ~i muscelenilor. Astfel: ,,59 de preoti ~i 8 mireni din satele Pla~ii Pite~ti
donau suma de 150 lei ~i 14 parale; 1 I preoti ~i 3 mireni din satele ora~ului Pite~ti
donau 37 lei ~i 17 parale; 59 preoti ~i 46 mireni din satele pla~ii Gale~e~ti donau 235 lei
~i 27 parale; 35 preoti ~i 29 mireni din satele plà~ii Cotmeana donau 115 lei ~i 20
parale; Protopopul Dimitrie cu preotii plâ~ii Podgoria - Districtul Muscelu donau 138
14
lei ~i 14 parale" .
Temporar, evenimentele de la l l februarie 1866 au creat azilului unele
dificultati de ordin material.
Dupa casatoria Principelui Carol eu Elisabeta, doctorul Davila gase~te o noua
protectoare pentru orfane, azilul ajungând la un moment dat o ~coala mode} unde
veneau sa învete alaturi de orfani ~i copii din tara, care aveau parinti cu stare. ln anul
,., Carlea de aura donatori/or, Bucure~ti, 1901 , p. 165 ~i l 67.
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mortii lui Carol Davila, 1884, azilul avea ~apte sectii: sectia normala froebeliana, seqia
normala de iase clase, sectia inferioara de menaj, trei clase pedagogice pentru formarea
învatatoarelor rurâle, Ateneul Elisabeta - pentru îndrumarea artistica, o ~coalâ primara
~i o ~coala de tesut ,,Elisabeta Doamna".
În corpul profesoral, de-a lungul timpului, au fost atrase nume de prestigiu ale
~tiintei ~i culturii române~ti: Joan Slavici, V. A. Urechea, Gr. Tocilescu, Spiru Haret,
dr. C. 1. Istrati, dr. Dimitrie Grecescu, dr. Barbe Constantinescu, Sava Hentia, N icolae
Grigorescu, Grigore Manolescu, Aristizza Rornanescu, Mina Minovici etc.
Dupa vizitarea azilului, Principesa Elisabeta a luat initiativa ridicarii unei
capele, lansând liste de subscriptii, persona! înscriindu-se cu suma de 12.000 lei .
În ziua de 24 aprilie 1870, de ziua onomastica a Principesei, a avut loc
ccremonia punerii pietrei fondamentale 'a Capelei Elisabeta. Cu aceasta ocazie s-a batut
o medalie comemorativa, un exemplar ai acesteia se afla ~i în patrimoniul Muzeului
.ludetean Arge~ 15 •
Medalia are pe avers proiectul Capelei ~i textul desfü~urat circular:
,,BIS ERICA ASYLU ELENA DOMNA", iar pe revers textul legendei desfà~urat pe 10
rânduri: ,,FON DATA DE MARIA SA DOMNA ELISABETA SOCIA
DOMNITORULUI CAROLU I LA 24 APRILIE ANUL 1870 DATA SI A
EDIFICÀRII PÀRTll CENTRALE A ACESTUI STABJLIMENT" (fig. 3).

b
,;..._~\.':..~--·

Fig. 3. Medalia Bisericii Azilului,, ELENA DOAMNA ". a) avers, b) revers.
Multi ani de la . fondare, Capela ~i-a avut parohul sau, preotul Georgescu,
tasatorit eu o fosta elevà a azilului.
Dupa moartea doctorului Carol Davila, atât azilul cât ~i capela au cunoscut
perioade de avânt dar ~i perioade de regres care au culminat cu evenimentele de la 23
august 1944, ducând la desfiintarea acestor institutii.
Admirabila zestre ~colarà: aparate de fizica, aparate de astronomie, globuri
terestre, ierbare, animale împaiate, minerale, roci, schelete, alaturi de carti , costume
nationale, obiecte de artizanat, portrete al~ donatorilor ~i ctitorilor au luat drumul altor
colectii.
"Muzcul Judefcan Arge~. nr. inv. 18833.
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Multe din însemnele memoriale atlate cândva în dealul Cotrocenilor, legate de
întemeietorii acestor institutii, au disparut, altele s-au degradat. Ne gândim la cele
destinate eternitatii: însemne de pe mormântul Anicai Davila sau la Capela Elisabeta
pictata de Tattarescu.
Legat de ctitorul -neobosit al acestei institutii , doctorul Carol Davila, în Muzcul
Judetean Arge;; mai exista o medalie 16, batuta în anul 1928, eu ocazia sarbatoririi
centenarului na~terii.
Pe avers, este bustul generalului Carol Davila, în profil spre stânga, în
uniforma de general, eu decoratii ~i inscriptia circulara: ,,GENERALUL DOCTOR
CAROL DA VILA".
Reversul are în centru o reprezentare alegoricà, o femeie purtând o coroanà de
lauri pe cap, tinând în mâna dreapta bastonul eu ~arpele încolàcit, iar eu mâna stânga,
strânge lânga ea, un bolnav, care solicita ajutor medical. În spatele femeii , sunt al iniate
a~ezàminte spitalice~ti, clàdirea Facultatii de medicina ~i biserica Azilului ,,Elena
Doamna". În patiea de sus a medaliei se aflà legenda semicirculara continuatâjos ~i în
câmp ul liber al medaliei, pe 14 rânduri: ,,1828 Centenarul Davila 1928. MEDICINA,
FARMACIE, CHIMIE, SERVICIUL SANlTAR MILITAR SI CIVIL, SCOALA
VETERINARÀ, ORFELINATE SI ASJLUL ELENA DOAMNA. În exergâ: STIINTÂ
$1 UMANITATE 1870-1877" (fig. 4).

Fig. 4. Medalia centenarului lui Carol Davila. a) avers, b) revers.
De data aceasta, comanditarii medaliei i-au recunoscut doctorului Davila
activitatea multilaterala, nelipsind desigur azilul, caruia i-a daruit o buna parte din viata
sa.
Daca pe medalia din 1862 numele sau nu a fost màcar alaturi de al doctorului
17
Nicolae Cretulescu, timpul i-a împreunat pe medalia comemorativa batuta în anul
1957 la împlinirea a 100 de ani de la organizarea învatamântului medical ~i farmaceutic

t

"

17

Muzcul Jude\ean Argc~, nr. 17.812.
Muzcul Jude\ean Arge~, nr. 18.445.
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din Bucure~ti. Sculptorul Constantin Baraschi, autorul machetei, a a$ezat pe avers
busturile suprapuse ale doctorilor Nicolae Cretulescu ~i Carol Davila ~i inscriptia
circulara ,,Dr. NICOLAE KRETZULESCU * Dr CAROL DAVILA", iar pe revers o
reprezentare alegoricâ întàti$ând o femeie care tine în mâna dreapta simbolurile
medicinei $i farmaciei: cupa ~i $arpele, iar în mâna stângâ un buchet de flori. Pe
fundalul medaliei se profileaza cladirea Facultâtii de Medicinâ din Bucure$ti cu anii
,, 1857-1957". În partea de jos, legenda: ,,Centenarul învatamântului medical ~i
farmaceutic din Bucure~ti" (fig. 5).

j.

Fig. 5. Medalia centenarului învii.fiimântului medical :;i
.farmaceutic din Bucure:;ti. a) avers, b) revers.

Daca în anul 1992 muzeografa Adriana Harasim milita pentru restaurarea ~i
reintegrarea azilului, a mormintelor ~i a Capelei Elisabeta din platoul Cotrocenilor, în
rândul monumentelor istorice cum au fost declar~te înca din 1930 cu prilejul
comemorarii lui Carol Davila, mai putin pretentio~i, autorii acestui demers gândesc, la
cele ce le sta mai bine în putinµ, organizarea unei expozitii de amploare, cu ma rturii
raspândite prin multe colectii bucure~tene, dar ~i în provincie (un exemplu Muzeul
Judetean Arge~), pentru a face cunoscuta tineretului dar ~i ce lor care diriguesc astazi
soarta copiilor: autoritati din domen iul ocrotirii sociale, educatori, profesori, parinti ~i
preoti, o institutie de prestigiu din secolul al XIX-lea, de care ~i-au legat numele ~i
nepoatele Gole~tilor: Anica Davila ~i surorile ei, Felicia Racovita ~i Zoe Grant.
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TESTIMONIES ABOUT THE ASYLUM "ELENA OOAMNA" IN THE
COLLECTION OF ARGE~ COUNTY MUSEUM
Abstract
Sorne precious documentary and numismatic testimonies regarding the history
of one the most impressive institution of charity, established in the 19th century in
Bucharest, the Asylum of orphans "Elena Doamna", exists in the collection of Arge~
County Musewn.
In this institution of charity were implied great personalities of the time, such
as the medic Carol Davila, the princess Elena Cuz.a, the princess Elisabeth and also the
offspring of the great family from Arge~ County: Anica RacovitA, Felicia RacovitA and
Zoe Grant.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MUZEUL JUD!=TEAN ARGE$
ARGESIS, STUD/1 I COMUNJCARI, seria ISTORIE, TOM XIII , 2004

OIN CORESPONDENTA LUI LIVIU REBREANU - RECENT JNTRATÂ
ÎN PATRlMONIUL CASE! MEMORIALE DE LA VALEA MARE
ELENA ROTARU •
De curând au fost achizitionate în patrimoniul Casei Memoriale ,, Liviu
Rebreanu" de la Valea Mare, între alte obiecte, -?i doua scrisori adresate lui Liviu
Rebreanu, datate la diferentà de 12 ani una de
cealalta, dar amândouà trimisè nu neapàrat
omului, cât mai ales Directorului Teatrului
, "'~'

National.
Se cunoa~te bine faptul cà Liviu
Rebreanu a fost în doua rânduri director al
Teatrului National precum §Î Director General al
Teatrelor ~i Operelor: prima rundâ între anii
1928- 1930, iar a doua din 1941 pânâ la sfâr§itu 1
vietii sale, petrecutâ la l septembrie 1944.
Desigur, în aceastà calitate era firesc
sa-~i facâ o multime de cuno-?tinte §i sa întretinâ
relatii eu oameni din aceasta !urne a teatrului
românesc: actori , actrite, scenari§ti, pictori ,
regizori, tineri autori sau .altii deja consacrati.
Prima dintre scrisori, în ordine
çronologica, este datatà 13 noiembrie 1929,
trimisà dio Copoul Ia~iului §i este semnatà de
Mihail Sadoveanu.
liviu Rebreanu
În anul 1929, atât Liviu Rebreanu, cât ~i
Mihail Sadoveanu erau doua nume de referintà
ale literaturii române. Pânà la aceasta data, Liviu Rebreanu , în vârsta de 44 de ani ,
daduse deja publicului românesc - ~i nu numai - romanele ,,Ion" (1929), .,Padurea
spânzuratilor" ( I 922) Adam §Ï Eva" (1925), ,.Ciuleandra" ( 1927), ,,Crai~orul Horia"
( 1929). ~i Mihail Sad~veanu se irnpusese cititorilor de literatura româneascà, astfel
încât sa aibà numero~i admiratori, care intrau adesea în disputà eu cei ai lui Rebreanu ,
pentru a stabili suprematia unuia sau altuia în literatura românà.

• Muzeul Judetcan Arge~, Pite~ti.
https://biblioteca-digitala.ro

ELEN/\ ROT/\RU

576

Dacà Rebreanu ramâne $Î la aceasta data,
la 60 de ani de la trecerea în eternitate, creatorul
romanului românesc modern, Mihail Sadoveanu a$a cum spuneam - a avut $Î va avea mereu
publicul sàu, nu putini fiind aceia care îl socotesc
numàrul unu în literatura noastrà , ,,Ceahlaul"
lileraturii române.
La data scrisorii, Mihail Sadoveanu era
deja membru activ al Academiei Române, primit la
2 iunie 1921. Publicase pâna la aceasta data o
multime de nuvele $Î romane: ,,$oim ii", ,,Dureri
înabu$ite", ,,C râ$tna lui 1110$ Precu", ,,Povestiri din
razboi", ,,0 istorie de demult", ,,Oameni $Î locuri",
,,J\m intirile caprarului Gheorghita", ,,Însemnarile
lui Neculai Manea", ,,V remuri de bejenie",
,,Neamul $oimâre$tilor", ,,Strada Lapu$neanu",
,,Neagra $arului", ,,Venea o moara pe · Siret",
Mihail Sadoveanu
,,Hanu Ancutei" etc.
Comparatiile sunt inevitabile în oric'e·domeniu $Î valoarea unei opere nu poate
fi stabilità, adesea, decât raportând-o la altele, similare. În acest sens a$ aminti vorbele
reputatului critic de arta George Oprescu, referitoare la doi ,,grei" ai picturii national e,
încercând sa dea fiecaruia locul cuvenit, fàra partinire: ,,G rigorescu e mai mare, dar
Andreescu e mai bun", spunea eI1.
Departe de a aduce în actualitate confruntarile de opinii, în ceea ce prive$lC
suprematia în literatura româneasca a celor doi, Rebreanu $Î Sadoveanu, care dupa unii
exegeti ai vietii $i operei lor n-ar fi ramas fârà urmari nici în relatiile interumane,
scrisoarea ce face obiectul acestei comunicari demonstreaza faptul cà cei doi scriitori
aveau, cel putin la data redactarii ei, respectiv 13 noiembrie 1929, relatii civilizate $Î
ai¾1icale. De altfel, în 1926 Mihail Sadoveanu $Î Liviu Rebreanu reprezentasera
Societatea Scriitorilor Românïla Congresul P.E.N.- Clubulµi de la Berlin. Desigur, în
timpul acestei calàtorii avusesera timp sa se cunoasca mai bine $Î sa se pretuiasca
reciproc. Avem dovada pretuirii lui Rebreanu, peste un an de la data scrisorii $Î amune
la 5 noiembrie 1930, când Mihail Sadoveanu este sârbiitorit cu ocazia împlinirii vârstei
de 50 de ani. La agapa colegiala a scriitorilor, iata ce spunea Liviu Rebreanu:
,,Literatura lui Sadoveanu nu mai poate fi nici laudatà, nici criticata. Ba a ajuns dincolo
de lauda ~i criticà, a intrat în patrimoniul neamului , a devenit o componenta a sutletului
·
nostru pe care-1 sintetizeaza"2 .
Revenind la scrisoare, chiar prin modul de ad'resare al lui Mihail Sadoveanu, ~i
anume: ,,Stimate $i iubite Prietine ~i coleg", intram într-o atmosfera calda, amicala,
lipsita de tensiuni. Desigur, nu este o scrisoare foarte întinsa, ci mai degraba un biletel
cu multumiri adresate lui L. Rebreanu, dar care contine ~i foarte multe date exprimate
într-un mod cât se poate de sintetic.

1
Radu l3ugdan, Profesoru/ ~ifalsurile sale, in ,,România literarà", 16-22 febr. 2000.
' Scrisoarca a fost înregistratll in registrul inventar al Casei Memoriale ,,Liviu Rebreanu", la m1111nrul 1223 .
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A~a aflam cli de fapt Sadoveanu îi multumea lui Rebreanu pentru uràrile
adresate de acesta cu prilejul onomasticii sale petrecutâ eu câteva zile înainte. Se ~tie cà
Sfintii Arhangheli Mihail ~i Gavril au datâ fixli, ~i anume 8 noiembrie. Sadoveanu
nume~te aniversarea din anul respectiv ,,întrucâtva melancolicà". Dar nlidàjduie~te cà
,,anii îmi vor plistra puterea, dupà pilda pe care o am în Domnia ta, ca sà pot fi ~i eu ca
~i durnneata, îndelung folositor Patriei iubite pe care se cuvine s-o servim pânà la
ultimul ceas"3 •
Amintesc încà o datà cà scrisoarea este trimisà în anul 1929, când nu se punea
problema cenzurii §i autocenzurii, ce] mult cea a politetii §Î a bunului simt.
Scrisoarea nu era o scrisoare deschisà, nu era destinatà publicitâtii sau
posteritàµi, era pur §i simplu un biletel adresat de un om de valoare, altui om de
valoare. Întâmplàtor, ea a intrat în circuitul muzeistic, dar la fel de bine putea fi
pierdutà în timp, ca orice scrisoricà. De aceea speranta exprimatà de Sadoveanu cà-~i
dore~te plistrarea puterii, în sens de sànàtate în primul rând, ca sà poatà fi folositor
Patriei iubite, nu poate sà nu impresioneze -~i sà nu dea vorbelor sale credibilitatea
cuvenitli. lnsist pe aceastà idee, mai ales pentru faptul cà dupà 1989, în diverse
emisiuni literare sau în revistele de profil, Sadoveanu a fost adeseori aspru criticat
pentru anurnite concesii flicute regimului cornunist, punându-i-se etichete dintre cele
mai severe.
Tot în aceastà scrisoare, M. Sadoveanu ÎiÏ anunf! recent apàruta lui carte
,,Zodia Cancerului" ~i îi comunicli lui L. Rebreanu cà ,,iilele trecute mi-am flicut o
pllicere sà-ti transmit un exemplar din ultima mea carte ,,Zodia Cancerului".
Toate aceste fapte relatate mai sus dovedesc o relatie civilizatli §Î apropiatli
între douà vârfuri ale lumii literare române~ti, eu sentirnente de apreciere §Î admiratie
din partea • amândurora. Scrisoarea lui Sadoveanu a intrat, a~a cum spuneam, în
patrimoniul Casei Memoriale ,,Liviu Rebreanu" din Valea Mare, îmbogâµnd colectia
deja existentà de scrisori ~i de autografe de la mari contemporani ai lui Rebreanu, toate
aceste màrturii contribuind la o mai bunli cunoa§tere a epocii respective §Ï a
personalitàµlor ei marcante.
Cea de a doua scrisoare apartine scriitoarei §Ï publicistei Aida Vrioni. Ea a
condus între anii 1926-1943 ,,Revista scriitoarelor §i scriitorilor români", solicitându-1
adesea pe L. Rebreanu sli colaboreze in paginile publicatiei. A§a de pildli, in ianuarie
1929 i se tipàrise un fragment din ,,Rliscoala", revista comentând favorabil creatia
romancieruluï4. Scrisoarea este adresatâ Directorului Teatrului National - Liviu
Rebreanu, ~i este redactatà rnarti, 21 octombrie 194 l. Semnatara Aida Vrioni
reînnoie§te eu acest prilej rugàmintea flicutà eu ocazia unei premiere ,,Pirandello" la
Teatrul National, de a fi invitatà sli-§i citeasci1 ea îns~i o piesll de teatru pe care o
considera de interes general ca subiect, ~i ,,capabilll sà aducli o turne imensll la teatru" 5 .
Pentru a fi mai convingâtoare, Aida Vrioni invocll ~i un prieten comun al celor
doi ~i anume profesorul Ion Petrovici; care i-a spus autoarei cil. ,,nu vede nici un
impediment în îndeplinirea acestui deziderat, mai ales cà s-a stabilit un fel de traditie la

1

Scrisoarea a fost înregistratl!. în registrul Casei Memoriale .,Liviu Rcbreanu" la numl!.rul 1221.

'J11rnal, Ed. Minerva, Bucure~ti, 1984, p. 214.
'Ibidem.
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Teatrul Naçional , ca autorii jucati sà fie lasati sa-§i citeascà piesele pe care eventual
le-ar mai prezenta".
În continuare, aminte§te cà, de~i nu
mai fusese ,jucatà" pe scena primului nostru
teatru, s-a mai bucurat de dreptul de a-~i citi în
Comitet piesa ,,Sutlete-n vâltori" .
Piesa de teatru amintita de autoare n-a
ramas fàra ecou, ea fiind jucatà pânà la urma cu
mare succes pe scena Teatrului National.
Într-un articol al Margaretei M iller-Verghy,
intitulat ,,Literatura dramaticà femenina la
noi" 6, în care autoarea semnaleazà ,,nea~teptata
~i îmbel~ugata înflorire a talentelor femenine în
ispititoarea gràdinà a literaturii dramatice" este
remarcatà §Î Aida Vrioni. Iata · ce spune
Margareta Mil ler-Verghy:
,,Doamna Aida Yrioni , romanciera ~,
conferentiara, debutase ca autoare dramatica în
1926 cu piesa ,,0 noapte de nuntâ" reprezentata
pe scena Teatrului Popular. În 1941 sub
directoratul d-lui Liviu Rebreanu , i se _joaca pe
scena Studioului Teatrului National piesa
,,Suflete-n vâltoare", care e primità de public ~i
Aida Vrioni
de presa eu atâta favoare încât e reluata în
stagiunea viitoare eu un egal succes.
Tinuta literarà, desfâ~urarea rapidà a aqiunii plinà de interes, dovedesc în
autoare un puternic §Î necontestat talent".
Nu este lipsit de interes, sà amintim cà rolul principal feminin din aceasta
piesà a fost interpretat de Aura Buzescu, cea comparatà de criticii de teatru cu marea
7
trngedianà Eleonora Duse .
,,Tinuta literarà" a stilului Aidei Yrioni remarcatà de Miller-Verghi se poate
observa u~or ~i în scrisoarea care face obiectul acestei comunicari .
Dornicà sa obtinâ un riispuns favorabil de la L. Rebreanu, scriitoarea Aida
Yrioni este extrem de atentà la exprimare, complimentându-1 subtil §i elegant pe acesta.
A~adar ea îl nume~te ,,singurul om oare i-a arâtat întelegere ~i buna vointa în lunga ei
cariera literarà, atât de pe -nedrept trecuta eu vederea de càtre colegi §i oficialitate". În
contrast cu ace~tia din urma, se bucurà sa poatà constata cà ,,mai existi\ ~i tiri
olimpiene, care plutesc senine deasupra firilor de duzinà".
Daca tine atât de mult sa-~i citeascà proza, spune ea în continuare, este pentru
ca ,,nimeni nu o poate citi eu tonul ~i întelesul ei adevarat, a~a euro a~ face-o eu".

'' Almanahul Teatr11/ui Românesc, Societatea Na(ionala de Editura ~i Arte Graticc ,,Dacia Trnim1n"',
13ucure~ti, 1943, p. 186.
' Ibidem, p. 208.
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Clitre finalul scrisorii, cu aceea~i eleganta §Î tact forteaz.â un pic rl!.spunsul lui
L. Rebreanu specificând câ ,,în caz de voi avea nenorocul sli fie nefavorabil [ràspunsul
- n. n.], vreau sli am înca tirnp s-o dau la un teatru particular".
Cà Liviu Rebreanu a fost un director al Teatrului National - de exceptie - este
deja un fapt unanirn acceptat. Oin toate intervenpile sale publice §i din activitatea sa
concretà de director al Teatrului, reiese hotarârea lui L. Rebreanu de a ,,promova un
repertoriu atât din dramaturgia clasica, cât ~i din cea contemporanà, într-o vreme când
la mare cinste se aflau piesele bulevardiere, ale Teatrului Francez" 8•
În interviul acordat în calitate de Director al Teatrului National lui Cami!
Baltazar, înregistrat pe banda magneticà, existent ~i în patrimoniul Casei Memoriale de
la Valea Mare, L. Rebreanu sustine cà ,,ideea de a alcàtui un repertoriu numai din piese
române~ti - ceea ce el considerà nonnal pentru un teatru national, aducând ca
argument, în sprijinul acestei idei, repertoriul Comediei Franceze - nu se putea realiza
9
din cauzà cà productia noastrli nuera suficientli - nici cea veche, nici cea nouà" •
Nevoia stringentà a pieselor de teatru noi nu-1 face însà pe Rebreanu mai putin
exigent cu calitatea lor. Mai ales în privinta dramaturgiei moderne, L. Rebreanu crede
ca ,,ea trebuie aleasà cu mare grijà, pentru cl1 publicul ~teaptà interpretarea acesteia de
10
la nivelul institutiei pe care o conduce" .
Recuno~terea posturnli a implicarii lui L. Rebreanu în teatrul românesc este
deja de notorietate §i cel mai la îndemânà argument este faptul cà una din sàlile
Teatrului National îi poartli numele astâzi - iatà, la 60 de ani de la trecerea sa în
etemitate. Si a§ mai da un exemplu. Într-o emisiune prezentatli pe postul national de
televiziune T. V. R. 1, în care subiectul era Muzeul Teatrului National ,,1. L.
Caragiale", al càrui director la data prezentlirii emisiunii, respectiv 1 decembrie 2002,
era Ionut Niculescu, aparea ~i actualul director al Teatrului National, scriitorul Dinu
Sàraru. Întrebat cu care din cei 43 de directori ai Teatrului National seamànà, dupa
pàrerea domniei sale - a ràspuns ffi.rà ezitare: ,,Cu Liviu Rebreanu", regàsindu-se în tot
ce a :fàcut L. Rebreanu pentru Teatrul National ca institutie cât ~i pentru teatrul
românesc în general.
Revenind la scrisoarea noastrâ, nu ~tim ràspunsul lui L. Rebreanu la
solicitarea Aidei Vrioni, dar îl bànuim favorabil. Cuno~tem însà, ca el a ~tiut sà
pàstreze un echilibru perfect între solicit!\rile oamenilor din lumea teatrului, ajutând pe
multi dintre ei în momente de cumpànà, dar în acel~i timp a vegheat eu severitate ~i
profesionalism la plistrarea prestigiului institupei nationale ale clirui destine le
conducea.
Desigur, faptele relatate nu schimbli, nu corecteazli, nu descoperâ lucruri
esentiale din istoria Iiteraturii române. A§a cum spunea în 1931 L. Rebreanu despre
propriile lui însemnâri de clillitorie, cuprinse în volumul ,,Metropole" (tradus recent în
Iimba francezà de clitre Jean-Louis Courriol): ,,Sunt simple aspecte care împreunli §i eu
multà bunlivoint,li, ar putea rezuma, prin întâmplliri màrunte, svârcolirile mari ale
.
.
tru
I
t'd 1
sufletului omenesc într-un anume moment ~1 numa1 pen ace momen .
• Elena Rotaru, Repertoriul Teatrulul Na1tonal - preocupare mqjorli pentru liviu Rebreanu, ln ,,Argessis",
VIII, 1999, p. 439.
• Ibidem.
w Ibidem.
11
L. Rebreanu, Metropo/e, Ed. Româneasca, Bucu~ti, 1931, p. 14.
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THE CORRESPONDENCE OF LIVJU REBREANU RECENTL Y ENTERED IN
THE PATRIMONY OF THE MEMORIAL HOUSE FROM V ALEA MARE
Abstract
The paper is about the two letters entered in the patrimony of the Memorial
House ,,Liviu R.ebreanu" from Valea Mare, Arge~ County, in 2003. The Jetters are
addressed to the Manager of the National Theatre, Liviu Rebreanu, by two important
personalities, contemporary of the great novelist. Mihail Sadoveanu and Aida Vrioni,
writer and publicist. The reading of these letters Jeads to a better understanding of the
soul of Liviu Rebreanu.

Explanation of the photographs:
Fig. I. Liviu Rebreanu.
Fig. 2. Mihail Sadoveanu.
Fig. 3. Aida Vrioni.
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MODALIT Àîl DE ETALARE A PATRIMONIULUI, ÎN SÀLILE DE
ISTORIE MODERNÀ OIN MUZEUL JUDETEAN ARGE~
ELENA ROTARU"
La 28 octombrie 2003, Muzeul Juderean Arge~ a sarbatorit 75 de ani de
existentA. Cu acest prilej, printre alte manifestl\ri, s-au redeschis publicului §Î salile
destinate perioadei istorice de dup!i 1878, pâna în anul 1922, anul încoronl\rii regelui
Ferdinand §Î a sotiei sale, regina Maria. .
Conceptia ~i modalitatea de prezentare a perioadei istorice mentionate au
apartinut în întregime colectivului muzeului din Pite~ti, respectiv Sectiilor de !starie ~i
Conservare-Restaurare, care î~i asuma în întregime responsabilitatea expozitiei
realizate.
Spun acest lucru de la început, cunoscut fiind faptul ca, de obicei, orice
expozitie nou deschisa incitâ la discutii pro ~i contra, lucru de altfel firesc. În spatiul pe
care 1-am avut la dispozipe §Î cu patrimoniul aflat în proprietatea institutiei noastre, nu
ne-am propus decât sa redâln reprezentarea noastra despre istoria acelor ani, tinând
cont, evident, de trei factori obiectivi: stadiul cuno~terii în domeniu, stadiul
cuno~tintelor pe care publicul le are ~i existenta patrimoniului, ~i anume gradul s!iu de
diversificare ~i reprezentativitate.
Dup!i cum se cunoa~te, valorificarea expozitionalâ atât din punct de vedere
estetic, cât ~i informational, trebuie corelata eu principiile ~tiintifice care stau la baza
activitlitii de conservare: Din acest unghi, fiecare dintre obiectele prezentate a
constituit un caz specific; în jurul caruia s-au purtat discupi, pâna la alegerea solutiilor
acceptate atât de muzeograf cât ~i de restauratori, conservatori etc.
Nu ascundem faptul cli uneori discutiile n-au fost pe cel mai pa~nic ~i amical
ton. Au fost la un moment dat discutii legate de prezentarea obiectelor, cât mai aproape
de vizitatori, în expunere liberli, flira paravanul de sticlâ al vitrinelor. Ratiunile legate
de conservarea exponatelor din toate punctele de vedere, au învins. Pe lâng!i faptul cli o
vitrin!i închis!i creeaz!i un spatiu mai u~or de controlat microclimatic, sâ nu uitam cli
pân!i la educarea publicului sa nu atinga obiectele expuse, sau chiar sâ nu plece cu
amintiri din expozipi, mai avem mult. Observatia nu se referâ strict la România, este
valabil!i oriunde în !urne.
Cum salile destinate perioadei istorice despre care vorbim sunt în continuarea
expozitiei de baz!i a Sectiei de lstorie, am cautat sâ pastrâm linia generalâ a expozitiei
vechi, folosind mobilierul ~i vitrinele existente. Expozipa a fost realizat!i in regie
• Muzeul Judetean Arge~. Pite~ti.
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proprie, cu cheltuieli minime. Plecând de la aceasta realitate, consideram ca solutiile
muzeotehnice aplicate au fost bine alese, putând servi - de ce nu? - ca o sursa de
inspiratie pentru alte rnuzee. A nu se întelege de aicî, ca am realizat o expozitie ideala,
o expozitie etalon.
Pentru exemplificare vom trece în revista câteva aspecte din salile deschise în
anul 2003 .
Un gen de exponate foa1te des folosit pentru ilustrarea vîetii economice, eu
diverse aspecte: construqiile $Î amenajàrile industriale, sociale, turistice etc., sunt
ilustratele. Colectia de ilustrate a Muzeului Judetean Arge~ este foarte bogata,
continând ilustrate color, alb-negru, sepia, unele dintre ele foarte rare. Avem însa ~i
ilustrate pe care le-am achizitionat în mod deliberat în mai multe exemplare, tocmai
pentru a le putea prezenta ~i publicului, în forma originala.
Toate ilustratele au fost expuse pe un carton de culoare gri închis, grupate
tematic câte 6- 10 bucati. S-au practicat taieturi în carton iar colturile ilustratelor au fost
introduse în aceste buzunare. Cartoanele au fost fixate pe panouri eu ajutorul
scotchurilor duble. Contactul ilustratelor eu cartonul, care, de regula, a~a cum se ~lie,
este acid, este foarte mie, practic, numai în zona taieturilor. În cazul ilustratelor rare,
unice, cel putin în coleqia noastra, am apelat la c6pii .
0 alta categorie de bunuri muzeale foarte des îritâlnita în aceste sali o
constituie textilele: steaguri, tapiserii, costume de epoca burgheze sau populare etc.
Toate aceste textile au fost etalate în vitrine, netensionate, întinse în plan ve1tical , sau
expuse pe un suport gen manechin, realizat din stiplex, eu umeri din textile , toate
concepute individual, în funqie de dimensiunile fiecarui obiect în parte.
Toate tapiseriile sunt, evident, dublate cu material textil natural , iar în partea
superioara au un man~on pentru suportul din lemn sau stiplex. De remarcat cà la
etalarea obiectelor din aceste sali am folosit foarte mult stiplexul, din care s-au tàcut $Î
sistemele de fixare pe panouri (fig. 1). Practic, în aceste sali nu exista cuie, bolduri ,
hold-~uruburi metalice, care sa vina în contact cu obiectele de muzeu, indiferent de
natura !or, cu exceptia celor care
lixeaza placutele de stiplex.
Chiar un cântar din fier cu
greutati din bronz, prezentat la
momentul referitor la aspecte legale de
viata taranimii- arge~ene la începutul
secolului XX, este etalat pe un panou,
cu ajutorul agrafelor de fixare din
stiplex, gândite ~i realizate special
pentru acest obiect.
Alta categorie de obiecte eu
oarecare frecventa sunt hartile. Unele
dintre ele au fost realizate special
Fig. / . Sistem defixarepepanouri,
pentru
ilustrarea
momentelor
realizat dinstiplex.
respective, altele au fost xeroxate,
pentru ca starea de conservare a originalelor era foarte precara ~i nu puteau fi etalate
sub nici o forma . Una dintre haq:ile etalate este o harta a României Mari , din anul
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1926, originalâ, de mari dimensiuni, respectiv 2, 10 m x 1,60 m $i ilustreazâ, printre aile
obiecte, momentul ,, 1 Decembrie 1918" (fig. 2).
Harta a fost expusâ între doua placi de stiplex de acelea~i dimensiuni ca ~i
harta, la care am fixat $Î o rama de lemn, de culoare neutra, din gama bejului. Pe lânga
faptul ca placa de stiplex de deasupra protejeazâ harta, ne-a permis ~i sa punctam pe ea
eu litere ~i cifre de culoare ro~ie, data la care provincia respectiva s-a alipit tarii, dând
astfel vizitatorului o informatie în plus.
Harta este ,,strajuitâ" în chip simbolic de doua pu~ti eu baionetâ folosite în
primul razboi mondial: o pu~câ Mauser, mode! 1898 ~i o pu~ca Mossy-Nagan, mode!
1891. Acestea sunt fixate în plan vertical, tot eu un sistem de prindere din stiplex ,
conceput special, la realizarea cârora s-a tinut cont ~i de greutatea considerabila a celor
doua arme.
Tot aici am prezentat ,,Cartea Eroilor", lucrare aparutâ la Pite~ti în anul 1984
~i coordonata de prof. univ. dr. Petre Popa, care cuprinde listele eroilor argqeni cazu\i
în râzboaiele din prima jumatate a secolului XX, deschisâ la eroii pite~teni cazuti în
Primul Razboi Mondial. Cartea este prezentata pe o polita de stiplex în afara vitrinei ,
dar asiguratâ printr-o caseta tot din stiplex, creatâ anume pentru ea.
,.,·jiS

O alta categorie de obiecte eu mare frecvent,a în salile de istorie modema sunt
medaliile ~i plachetele. $i aceasta coleqie este una din cele mai reprezentative din
muzeul nostru Din multimea medaliilor existente în patrimoniul muzeal le-am ales pe
cele care ilust~au cel m~i bine momentul istoric respectiv. Medaliile ~i plachetele au
fost încastrate în suporturi din stiplex în plan înclinat, în unghiul ce! mai favorabil
vizualizârii !or. Au fost prezentate doua medalii ale fiecarei emisii, eu aversul ~i alaluri,
reversul respectiv. Pentru a fi mai bine puse în valoare ~i din punct de vedere cromatic,
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suporturile din stiplex au fost învelite în stotà, unele în culoarea bleumarin, altele în
grena (fig. 3).
Câteva obiecte sunt
prezentate în expunere liberâ:
fi·apiera
familiei
Bratianu
( fig . 4 ), cu sticle de vin cu
ctichete
xeroxate
dupa
originalele Bratienilor, bustul
din bronz, realizat de Frederic
Storck, al unui ofiter din garda
regelui Carol l, arborele
genealogic al familiei de
Hohenzollern, ceasul ora~ului
Pite~ti, de pe turla bisericii Sf.
Nicolae,
astazi
demolata,
.,._-:,·.,, ....
pisania acelea~i biserici etc.
Fig. 3. Medalii ~i plachete etalate pe suport de
stiplex, decupat pe mèisura pieselor prezentate.
În ceea ce prive~te conditiile
microclimatice pe care le ofera
expozitia pite~teana bunurilor culturale
prezentate, acestea se înscriu în
parametrii recomandati. de normele de
conservare,
ele
fiind
controlate
permanent. Pentru evitarea luminii
naturale, ferestrele cladirii sunt obturate
dublu, o data prin draperiile din
·material textil de culoarea filde~ului, iar
· a doua oara prin sistemul de panouri de
tip lambriu, specific expozitiei noastre.
De~i fiecare vitrina este
prevazuta cu sistem de iluminare,
acestea sunt ecranate de geamuri mate,
în a~a fel încât nici un obiect nu este
iluminat direct. Ca o premiera pentru
expozitia noastra, sistemul de iluminare
din ultimele sali, unde sunt prezentate
diapozitive color realizate dupa ilustrate
din coleqia noastra, cu .imagini din
Fig. 4. Frapierajàmiliei Brèitianu, eu sticle Pite~ti ~i Arge~, se bazeaza pe senzori
de prezenta, cu timp limitat, dar
de vin etichetate, dupa origina/e/e
în a~a fel încât vizitatorii sa
calculat
Brèitienilor
parcurga toate exponatele, în voie.
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În mlisura posibilit!filor materiale, vom extinde pe viitor acest sistern care
economise§te rnult!i energie electricii, d~i nici ledurile necesare acestui sistem de
iluminat nu sunt foarte ieftine, pretul unuia fiind de 400 000 de lei.
Este binecunoscut faptul cli toate bunurile culturale sunt sensibile la factorii
de mediu - §i nu ne referim numai la bunurile de natur!i organic!i. Chiar rnetalele sunt
sensibile la câtiva factori de mediu, precum umiditatea, lumina, atât cea din spectrul
vizibil, cât §Î cea din spectrul invizibil, respectiv radiapile ultraviolete §Î infraro§ii,
praful etc.
De aceea, solutia cea mai logic!i, la a clirei realizare nu trebuie ~cut!i nici o
economie, constii in a suprima diferitele cauze ale degrad!irii, prin influentarea
factorilor de rnediu, lucru care ar reduce foarte mult ~i intervenpile directe pe obiecte.
în materialul de fat! am încercat sa prezent!m doar câteva dintre solupile
gasite de speciali~tii pite§teni la realizarea acestei expozitii, în speranta ca unele dintre
ele pot fi utile §i pentru alti colegi. .
În final, a§ dori sA-i ~i norninalizlim pe toti cei ce au lucrat efectiv la realizarea
acestor sali: Romeo Maschio, Florentina Cojocaru, Drago~ M!indescu, Drago~ Chistol,
Teodor Cioflan, Maria Râducanu, Luigi $uta, Nicoleta Tudose, Gabriel Pletea, Viorel
Ciirlimizaru, Aurel Mincà, Constanin Huianu, Dumitru Ciobanu, Marian lonica,
Luminita Necula, Gabriela Cheplinger, ~i nu in ultirnul rând Elena Rotaru ~i Spiridon
Cristocea.

POSSIBILITIES OF EXHIBITIONS OF THE PATRIMONY IN THE MODERN
HISTORY HALLS FROM THE ARGE$ COUNTY MUSEUM
Abstract
At 28 th of October 2003, the Arge~ County Museum reopened for the public
the rooms destined to the historie period from 1878 to 1922, in the circumstance of the
celebration of 75 years of the Museum. In this paper the author presents sorne solutions
found by the specialists from Pite~i for this exhibition, hoping that dome of these
solutions could be useful for other mates, too.

Exp/anation ofthe figures:
Fig. 1. System of fixing in the panels, made by stiplex.
Fig. 2. The moment 1st ofDecernber 1918.
Fig. 3. Medals and plaquettes exposed on the support of stiplex, eut up to
measure of the presented pieces.
.
.
.
Fig. 4. The ice bucket of the Bratianu famiiy, w1th labelled bottles ofwme,
after the Br!itianu family's originals.
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HÂRTIA - LA 1900 DE ANI DE ATESTARE
105-2005
GABRJEL PLETEA •
Majoritatea istoricilor atribuie inventarea hârtiei lui Ts'ai Lun, un functionar la
curtea împl\ratului Chinei care în anul 105 d. Hr. înainteazâ un raport despre tehnica
fabriclirii hârtiei. Aceast! invenpe a fllcut ca Ts'ai Lun sll fie venerat asemenea unui
zeu. Pagoda sa se glise~te în templul din Shue - Feng unde în fiecare an o multime
enormli de oameni se duce pentru a face prirnlivara ~i toamna un sacrificiu înaintea lui.
De~i se pare cli tot în aceast! tarli s-ar fi folosit înainte de data mentionatll anterior o
hârtie :fll.cutà din màtase sau din rlim~ite de mlitase zdrobite ~i reduse la pastà cu
ajutorul pietrei. Tehnica de producere a hârtiei cuprindea aducerea materiei prime (coji
de copac, plase pescare~ti uzate, cânepA, sfori, haine vechi tratate cu cenu~ll pentru a le
degresa ~i decolora). Dupll aceea unna un proces de spàlare urmat de fermentare
(macerare). Fennentarea era procedeul fundamental fiind accelerat! prin var care
înmuia pasta dupâ care se fàcea o defibrare mecanicâ eu ajutorul pietrelor. Pasta
obtinut! se punea pe o sit! fonnat! din multe fire metalice liisând astfel o amprent!.
Acest amestec umil avea sà declan~eze una dintre cele mai mari revolutii tn domeniul
comunicàrii din istoria umanitlitii. Ca unnare a acestei descoperiri, în China înfloresc
literatura ~i artele.
Hârtia era folositâ în special în administratia imperiului, din aceast! cauzll
punctele de t'kbricare a hârtiei au început sli se multiplice fiind. ulterior fabricatà ~i în
Coreea. Aici se fabrica o hârtie mai solidâ, traditia afirmând cll zeul de la templul
Aman - Chiwa - Shino - Mikoto ar :fi folosit coaja din lemn de dud ~i stofa de yutâ
pentru à fabrica cel dintâi hârtia. în aceea perioadà, Coreea fficea parte din imperiul
Chinei. Shintoi~ii-au fficut din hârtie un simbol religios co1;1siderând câ aceasta ar avea
origine divinli. În 610 câlugàrii budi~ti rlispândesc treptat arta fabric!rii hârtiei jn
Japonia. Aceasta devine o parte esentiala: a culturji japoneze, hârtia fiind folosità ca
material de scris pentru evantaie, articole de îmbrâcmninte, pâplJ!ii ~i chiar ca material
pentru construirea caselor. Japonezii au fost cei care au folosit primii tehnica tip!ririi în
bloc. în cursul secolului al VIII-lea, împàrl\teasa Shotuka a preluat un proiect masiv,
constând în tipllrirea unui milion de rugliciuni - dharani - fiecare pe o coalli de hârtie
separat! ~i a~ezat! în pagoda sa. La muzeul din Guimet se pot observa mai multe
specimene de obiecte apaqinând religiei shintoïste ~i alclituite dintr-un suport, în vârful
cliruia sunt fixate foi sau ffi~ii de hârtie. La Bucure~ti, la Muzeul National de Artli, se
• Muzeul Jude\ean ArgC,$, Pite~ti.
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glise~te un .costum irnperial pe suprafata cikuia sunt a~ezate diferite omamente de
hârtie.
În 751 armatele chineze §Î arabe se infrunUi dupa decenii de comert pa~nic la
Samarkand. Chinezii sunt învin~i §i multi sunt luati prizonieri. Printre ei se aflâ ~i
fabricanti de hârtie care incearcli sli-~i rliscumpere vietile învâtându-i pe arabi secretele
fabricârii acesteia. Astfel, Samarkand a devenit unul dintre cele mai importante centre
de productie a hârtiei. Sub domnia lui Haroun al Raschid, hârtia a început a se folosi in
Cancelaria Califului. Alamoravizii cuceriserli în anul 1050, regatul de Fez §i Maroc. Nu
se cunoa§te epoca in care ei au început s11 fabrice hârtia în noua lor patrie dar aceastA
artli era cunoscuta în Yemen, tara lor de origine. Învin~i la rândul lor de alamonezi,
ace~tia au crutat fabricile de hârtie, astfel ca Û1 1213 existau circa 400 de mori de hârtie
la Fez.
A fost nevoie de aproximativ 400 de ani pentru ca hârtia sa traverseze lurnea
araba §Î sa ajungli in Europa. Prima fabricli de hârtie de pe blitrânul continent a fost
construitli chiar de arabi in localitatea . Xativa din Spania. Productia de hârtie a
continuat aici sub legea Moorish pânli in anul 1244, când annatele europene i-au
alungat pe arabi. Ca urmare, arta fabric!1rii hârtiei a inceput sli se rlispândeascli treptat
pe tot cuprinsul Europei cre~tine. între 1250 - 1450 hârtia produsà Û1 fabrici locale a
fost importatli in Europa din lumea arabâ, la prell,tri foarte ridicate. Ea nu era familiaril.
europenilot, care foloseau pe atunci, pentru scris, pergamentul. Situatia s-a schirnbat
atunci când fabricile locale au inceput sa producà hârtie la preturi mici. Aplicatiile sale
in toate domeniile au creat o cerere irnensà de hârtie de calitàti diverse, fàrà a se ~ti cu
exactitate când a ûtèeput sa se producli hârtie ~i în Italia, Germania, ~i Elvetia. Anglia
datore~te prima fabrica de hârtie lui John Tate, campe la 1490. Franta a fost aceea, care
a rlimas privilegiatli timp ûtdelungat; hârtiile sale se bucurau de o mare trecere in Tàrile
de Jos. În 1586 a fost înfiintat:â prima fabricli de hârtie în Olanda, unde s-a dezvoltat la
inceput încet, dar olandezii au progresat datorita procedeelor noi pe care !-au inventat.
Ei au înlocuit ciocanele eu cilindre; acestea mlicinau pasta mult mai bine. Acest
procedeu a fost tinut secret mai mult tirnp, obtinându-se in acest timp o hârtie foarte
apreciatli.
În 1453 Johann Gutenberg invertteaza presa de tiplirit. Aceasta reprezinta
urmlitorul pas în revolutia comuniclirii. înainte, clirtile puteau fi glisite numai la
mânàstiri, case nobiliare sau în bibliotecile eruditilor, Û1 timp ce foarte putini oameni
§tiau sli citeascA. Pentru prima oarà în istorie, ~i masele slirace au acces la clirtî, deci la
cunoa~tere. Datoritli liberei circulaµi a clirtilor cre§te implicit ~i. cererea de hârtie, iar
literatura înflore~te.
Prima fabricli de hârtie din Lumea Noua este construitli de spanioli în 1680 la
Culhuacan, lângli capitala Mexicului. În 1690 William Rittenhouse, un emigrant
german în America de Nord, fondeazà prima .fabricà de hârtie lângli ora~ul
Philadelphia. Acesta este locul unde învafA meserie primii fabricanti de hârtie
americani.
La acea vreme hârtia era produsa din haine vechi ~i cârpe. Neexistând cantitil.li
suficiente de materie prima pentru a face fatA cererii tot mai mari de hârtie, René
Antoine Ferchault de Reaumur sugereazà în 1719 cli aceasta ar putea fi fabricatli din
lemn. El a avut aceastli idee observând viespile construindu-~i cuibul.
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Nicholas Robert inventeazA m~ina de fabricat hârtie în 1798. Mecanismul sl!.u
actionat manual producea hârtia pe o sitA aflatl!. în continuii rotaµe. Cu toate acestea, nu
a putut gl!.si investitori pentru a-i sprijini descoperirea. Auzind de invenµa lui Robert de
la o cuno~tintâ comunl!., frapi Fourdrinier din Anglia creeazl!. propria lor rn~inl!. de
fabricat hârtie. De§i nu au folosit invenµa !or, m~inile de fabricat hârtie poartl!. numele
acestora ~i Jn zilele noastre. in 1880, Jakub Klein, un negustor din Ruzomberok,
înfiinteazl!. prima fabricl!. de hârtie din Slovacia. Astl!.zi, în acel~i loc se giise§te cel mai
mare producl!.tor de hârtie din Europa de Est (exceptând Rusia) §Ï anume
Severoslovenské celul6zky a papieme-SCP Ruzomberok.
În România, prima tipografie apare încl!. din anul 1533 la Br~ov, infiintatii de
marele învlitat loan Honterus. 0 a doua tipografie apare la Orii§tie, în 1583, unde s-au
tipârit cl!.rti biserice§ti. La Govora, in 1634, a fost înfiintatll prima tipografie din Tara
Româneascâ sub domnia lui Matei Basarab. in tipografia de la Bàlgrad (Alba lulia)
Mitropolitul Ghenadie voia la 1580 sli retipâreascl!. ,,Cazania". La l~i, în anul 1640 sub
domnia lui Vasile Lupu, s-a înfiintat prima tipografie din Moldova numitli ,,Tipografia
Domneascil", iar pe la anul 1652, Matei V odl!. §i Mitropolitul ~tefan au adus la
Târgovi§te tipografia de la Ml!.nl!.stirea Govora, dupa. ce a fost îrnbunàtl!.titA simîitor.
~erban vodl!. Cantacuzino a înfiintat la 1675 o tipografie la Bucure§ti. Au urmat
tipografii la Buzàu, în 1621, Sibiu, în 1696, Snagov, 1697, Cluj, 1703, Ramnic, 1705,
Ràdl!.uti, 1744 ~i Blaj, 1746.
Primele fabrici de hârtie apar la sffillitul secolului al XIX-lea. in anul 1882 se
construie§te fabrica de hârtie de la Bu§teni, in 1885 fabrica de la Bacliu (singurul
producàtor intem de hârtie de ziar), iar în 1909 fabrica din Piatra Neamt. De asemenea
au apil.rut §i ~inile de cules de tipul Linograph, urmatA de Tipograph ~i Monolin, care
au U§urat munca tipografilor, m!rindu-se în felul acesta . §i numil.rul publicatiilor
ap!rute.
Treptat, atât hârtia cât §i tiparul s-au diversificat §i modemizat, devenind tot mai
accesibilà publicului larg. În acel~i timp au apl!.rut diferite inovatii care foloseau hârtia
la funcµonarea !or. 0 astfel de inventie este aparitia telegrafului, ulterior m~ina
Turing, care consta. dintr-un cap de scriere-citire §i o band!i (pareurs! în ambele
directii) cuprinzând simboluri. Funcponarea m~inii (constând în §tergerea sau scrierea
unui simbol pe banda. §i mi§carea capului cu o pozitie înainte sau înapoi) este complet
detenninatà de ,,starea ma§inii", simbolul curent de pe band! §i o ta.belli de tranzitiiAceasta a jucat un roi detenninant în spargerea codurilor secrete gerrnane, generate de
faimoasa m~inli ,,Enigma" ..Când sistemul de codificare gennan s-a schimbat, Turing a
contribuit la construcpa unuia dintre primele calculatoare, numit Colossus. intre anii
1830-1850 munca administrativ!i §i cea în birouri cuno~te o cre§tere rapidl!.. Probabil
aceastA cre§tere a fost influenfatl!. §i de utilizarea m~inilor de scris §i a telefoanelor.
Doar dupli invenµa hârtiei, informaµile au putut fi înregistrate §i transmise mai departe
în cantitllti mari §i eu costuri sc!lzute. În România, unul din cei mai mari distribuitori de
hârtie, ia fiintA §i se impune în 1998-2000 compania Romanian Paper Distribution prin
asocierea cu fabrica de hârtie SCP Ruzomberok.
Dupii datele UNESCO, exista la ora actualà circa 1200 de discipline ~tiintifice
care, la rândul !or, se amplificli ~i se diversifica, nu mai pot fi ,,stl!.pânite" prin mijloace
clasice, puse la îndemâna cititorilor. intr-o serie de probleme, cum ar fi prelucrarea
tex:telor in arabli, greacà, ebraicii, latinii etc., prelucrarea deosebit de utilli in sectiile de
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manuscrise ale bibliotecilor, calculatorul aduce reale servicii. Cu toate acestea, hârtia
rl1mâne o afacere. De exemplu, în anul 2000 Grupul Neusiedler AG preia 50% din
actiunile SCP Ruzomberok având în prezent o capacitate de productie mai mare de 1,4
milioane de tone anual, devenind cel mai mare producâtor de hârtie de birou din
Europa, productia sa ridicându-se la 700.000 de tone anual.
Operatiunile din amontele procesului de productie a pastei de maculaturâ cum ar
fi: managementul p!durilor; productia chimicalelor în exteriorul unitlipi ~i transportul
materialelor utilizate, precwn ~i activitlitile din aval, cà de exemplu fabricarea
confectiilor papetare, a tip!riturilor au ~i ele o deosebità importanfâ, având o influentA
asupra calitAtii ~i cantitAtii hârtiei.
Unde este locul hârtiei în lwnea modern!?
De~i calculatorul a plitruns puternic în toate domeniile proiectArii, realizarea
desenelor ~i documentatiei tehnice pe hârtie reprezintli încli cea mai mare parte din
informatia generatli în majoritatea companiilor. Ea reprezintli suportul pentru
majoritatea desenelor aflate - în cele mai multe companii. Acestea trebuie s!i fie
accesibile proiectantilor. Telecomunicapile cu transmisiile prin telex, prin fax sau mai
recent prin intermediul calculatorului vor folosi ~i în continuare diferite tipuri de hârtie.
Industria alimentarli, constructiile, turismul sunt doar câteva dintre domeniile care nu se
vor putea lipsi de acest produs. Cu alte cuvlnte, am putea spune cli hârtia nu ~i-a spus
nici pe departe ultimul ,,cuvânt".
- Am simtit nevoia de a prezenta pe scurt istoria acestui produs al mintii umane,
acum când ne apropriem de anivêrsarea a 1900 de ani de la aparitia sa. Consider cl!
dupli aparitia .focului $i a ropi, hârtia este cea de-a treia mare descoperire a lumii care,
~a cum am încercat sli arlit în aceastli lucrare, are legliturll cu toate domeniile ~i
~tiintele existente în timp ~i în lume.

THE PAPER....: AFTER 1900 YBARS FROM THE ATTESTATION -105-2005
Abstract
The paper represents a new instrument of civilization and culture and in the
sane time a mean of development for all the fields for the printing press. This short
story about the evolution of paper and of the printing ptess, •too, presents the most
important stages of this evolution and eulogizes this great achievement. The paper let
by inheritance represents a cultural patrimony for the future.
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FUNCTJUNILE ADMINISTRATIVE ~I ROLUL LOR
ÎN EVOLUTIA ORA$ULUI CÂMPULUNG-MUSCEL
CARMEN OPREScu·
Functiunile administrative asociate organizarii ~i evolutiei ora~ului
Câmpulung Muscel trebuie prività sub trei aspecte majore implicând:
• functiunea administrativà exercitatà la nivelul ora~ului, implicând organizarea,
autoadministrarea ~i conducerea comunitàtii ~i teritoriului Câmpulungului;
• functiunea de curte/re~edinfâ domneascà temporarli, itinerantli;
• functïunea de centru zonal, al unei subunitàti teritoriale (tinut, plasli, judet, raion ... )
care, indiferent de limitele hotàrâte oficial in diverse etape istorice, a functïonat, în fapt,
pentru locuitorii zonei etnografice a Muscelului.
Niciuna dintre aceste trei ipostaze în care se prezintà Câmpulungul de-a
lungul istoriei sale nu se poate disocia de celelalte nici cronologic, nici functïonal, dupa
cum ele nu pot fi ierarhiz.ate nici dupli criterii generate de rolul lor în dezvoltarea
or~ului, nici dupli vechimea sau importanta exercitBrii atributiilor respective. Dintre
toate functiunile urbane, însli, acestea par a fi putemic legate de exercitarea majoritàtii
celorlalte functiuni ale or~ului Câmpulung1, interferându-~i acpunea în mod deosebit
eu functiunile economice, cu cea culturalà ~i cu cea de loisir.

Administrarea ora~ului
Într~o anafora de la 8 iunie 1804 se consemna o tradipe istoricâ: mo~ia
ora~ului ,,au fost din #derea satuluz" a tuturor mo~nenilor2, a~a cum consemnau ~i
hrisoave de la 1630 (Leon Vodli)3 ~ide la 1636 (Matei Basarab)4. Cu certitudine, cea
mai veche forma de organizare a or~ului a fost ob~tea devlilma~li a mo~nenilor

'Universitatea din Pite~ti.
' Pentru modul cum se definesc functiunile urbane, pentru interpretarea importantei exercitArii funcfiunii
rezidentiale ~i a celei de loisir ln procesul de modemizare a or~ului C4mpulung Muscel, vezi Carmen
Oprescu, Func/iunea de loisir fi ro/ul ei în modernizarea ora,ului Câmpulung Muscel, în: ,,Argessis", seria
lstorie, vol. IX, Editura Muzeul Judetean Arg~, Pite~ti, 2000, p. 517-527; Idem, Func/iunea reziden/ialt!i fi
ro/u/ ei in modernlzarea orQfUlui Cdmpulung Muscel în: ,,Argessis", seria lstorie, vol. X, Editura Muzeul
Jude\ean Arge~. Pite~ti, 2001.
1
Preot Joan Rllutescu, Câmpulung Muscel. Monograjle istor/cli, C4mpulung, 1943, p. 372.
1
Gh. Pârnutll, ~tefan Tr4mbaciu, Documente ,1i inscripJii privind istoria ora,ului Câmpulung Muscel, vol 1,
Editura Semne, Bucur~ti, 1999, documentul nr. 40, p. 172.
·
1
Ibidem, documentul nr. 44, p. 176.
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câmpulungeni, ob~te de tip rural, traditionall!. •
Referitor la autonomia ob§tii Flaminiu Mâftu observa cli, în vreme ce în
societatea medievalli apuseanli, în viata comunitâtilor urbane, eu exceptia Venetiei, nu
s-a manifestat gerontocratia, la Câmpulung, în secolul al XVII-lea, pe Crucea
Jurâmântului stâ scris: ,,pe oro~ani sa-i judece Judefu, cu 12 pârgari ~i cu bèitrânii
6
ora~ului ~i al/ii sèi nu aiba a se amesteca" •
Evident functionarea ob§tii câmpulungene nu poate explica ascensiunea
a~ezârii, debutul ~i motorul urbanizArii medievale a Câmpulungului: ob~ti devâlma§e au
fost multe sate muscelene 7. În cazul Câmpulungulùi, ea a funcponat ca unul dintre
factorii ce au determinat obtinerea ~i pâstrarea statutului de o~ privilegiat încâ din
perioada întemeierii statale. Dovezi: înnoirea periodicâ a privilegiilor8 (printre ele mai
ales mentionate cele de autoadministrare), cu repetarea constant!\ a formulei prin care
fiecare domn pomenea de hrisoave vazute de el (acordate ora§ului de înainta§ii lui) sau
chiar de privilegii pe care câmpulungenii le-ar fi avut dinaintea întemeierii ora§ului9,
precum §Î lupta pennanentâ a orâ§enilor pentru mentinerea autonomiei §i a propriet!itii
asupra patrimoniului ob§tii (ocolul, muntii, veniturile din danii domne§ti, scutirile de
dâri sau prestatii), întotdeauna finalizatâ confonn cu drepturile lor atunci când judecata
ajungea la scaunul domnesc 10 .
Tot în legâturli cu aceste privilegiile trebuie puse §i apariµa timpurie a
sigiliului ora§ului, prima· data menponat la 1500 dar datat la 1300 11, scris în limba
latinâ, probabil eu caractere gotice fracturatè 12, aparitia stemei ora§ului Câmpulung 13 §i
a Crucilor Jurâmântului.
Judepi au conclus OTR§UI pân!i la reforma legislativli introdusli de Ipsilante la
1776 referitoare la organizarea mliniistirilor, r!isfrântâ §Î asupra ora§elor. Epistatul
devine §Î hartofilax, plistr!itorul actelor §Î valorilor, responsabil pentru ele sub
amenintarea osândei, ,,bi:itrdn la vârstii ~i ciirunt la minte prin mu/tii incercare
credincioasèi ~i a/easèi''. Funcpa dubleazâ pe aceea ajudeplor orli§ene§ti, având în paz!'t
5

Henri H. Stahl, Conlribu/ii la studiul sale/or devlilma§e române§ti, Editura Nemira, Bucure~ti, 1999,
passim; ,$tefan Trâmbaciu, Obflea câmpulungenilor mu~celeni in Evul mediu fi pdnli in prima Jumlitate a
secolului al XIX-lea, Editura Semne, Bucur~ti, 1997.
6
Flaminiu Mftrtu, Gândirea or~ascli din Câmpulungul Muscel medieval tn con~tul contactelor eu
civiliza/iile Apusulu//i Rlisiiritului, in ,,Studii ~i Comunicari", Il, Câmpulung Muscel, 1982, p. 20.
7
Emil Cemea, Câmpulung Muscel §i instilu/iile vechiului drept românesc, in: .,Studii ~i Comunicari", V,
Câmpulung Muscel, 1989, p. 11-17: enurnerll peste 30 de ob~i·muscelene considerând, pe baza a numeroase
similitudini (!!rani liberi, tinut muntos ~i pllduros, centru al vllilor) cA ~i la Câmpulung Muscel ar fi fost un
centru al unei uniuni de ob~ti de vale din regiunea musceleanll. Acel~i considera!ii ~i in: lstoria Românilor.
111, Genezele române~ti, Editura Enciclopedica, Bucur~. 2001, p. 101, 366.
8
L Hurdube1iu, FI. Mârfu, N. Nicolaescu, Gheorghe Pâmutll, I. Stllnculescu (sub coordonarea prof. dr.
Gheorghe Pâmu!li), Câmpulung Muscel ieri §I azi. lsloria ora~lui, Editura Campulung Muscel, 1974. p. 6976.
.
• ~tefan Trâmbaciu, Gh. Pâmuta, Pânza (Ocolnica) eu vechile privilegii ale orlllului Cdmpulung Muscel I
/215-1747, EdituraCultura, Pite~ti, 1997.
10
Vezi ~i: Vasile Novae, Câteva mlirturii documentare referitoare la Câmpulungul dln primajumt!itate a
veacului trecut, in .,Studii ~i Comunicl!ri", Il, Câmpulung Muscel, 1982, p. 111-117.
11
Pavel Chihaia, De la Negru Voda la Neagoe Basarab. Jnte,ferenJe cultural-artistice in cultura româneascli
a evului de mijloc, Editura Academiei, Bucure~ti, 1976, p. 123.
12
Emil Vârtosu, Dln slgtlografla Moldovei fi a Tlirii Române§li, in DIR, vol. 11, Editura Academiei, 1956, p.
482,490.
Il Dan Cemovodeanu, $tiin/a ~i aria heraldicli în România, Editura ~tiintifica, Bucure~ti, 1977, p. 505, 521.
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averea ob§tii, titlurile de proprietate, sigiliul, atribupuni la care se adaugâ §i cele
judecâtore§ti relative la boierii caftaniti, negustârii strâini §Ï la alµ strâini a§ezati în
ora§ 14 . În 1831 judefUI este înlocuit de magistrat, iar în 1864 de primar 15 •
Legea comunalâ din 1864 instituie Comunele urbane §Ï regulile dupâ care
primarul §Ï Consiliul Comunal, ale§i de locuitori, administreazâ Ora§UI.
Dacli pentru capitala tArii au fost, ocazional, valorificate documentele de
arhivli privitoare la modul cum se reflectli in procesuL intens de modemi:zare a ora§ului
activitatea unora dintre primari 16, pentru celelalte ora§e tema a fost mai pupn atractivâ,
de§i anumite personalitliti §Î faptele lor, eu consecinte directe mai ales în procesul de
racordare a imaginii §i vieJ:ii or~elor române§ti la mersul general al modernizârii lumii
europene, faptele lor întru slujirea interesului public sunt uneori pâstrate in memoria
ora§ului in diverse forme. De pildli, în Câmpulung o stradli centralli pâstreazâ numele
lui Petre Zamfirescu, o altli stradâ onora, pânli de curând, pe lstrate Rizeanu,
schimbarea nurnelui ei fiind total neavenitli 17 •
Fârâ a urmliri în mod special întocmirea unei liste a primarilor
Câmpulungului, numeroasele dosare studiate la filiala arge§anâ a Arhivelor Nationale
ne-au permis întocmirea unei asemenea liste, câreia i-au fost adliugate mentiunile
întâlnite în bibliografia despre Câmpulung. Lista este, evident, susceptibilli a fi
completatli pe baza altor cercetliJ'i de arhivâ. Anii din dreptul fiecârui nume nu
precizeazâ durata §Ï numârul mandatelor !or ci mentiunile documentare întâlnite 18 •

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primari ai Câmpulungului din perioada 1867-1913
N. ~erbiinescu: 1867;
I. C. Potoceanu: sept. 1869;
Ion lancu: 1873 19 ;
istrate Rizeanu: 1874, 1883, 1884-1893, din nov. 1894, iulie 1895 - dec. 1895;
(decedat în àugust 1901 2°);
Sache Nicolao: 1876?-... , 1878-1882)2 1 (decedat la 18 mai 1902);
Sache Diamandi: ante 188J22; 1884 23 ;

" Dumitru 1. Bajan, Cruceajurtimânlului. Studiu analitic fi istoric, Tipografia Gh. N. VIAdescu, Câmpulung,
1929.
" Ion Soare, Primària municipiului Râmnicu Vâ/cea.. Pagini de istorie, Editura Conphis, Râmnicu Vâlcea,
2000, p. 20-27.
.
.
16
Ion Vitan, Nico/ae Filipescu, prima,: al capita/ei. 1893-1895, în Anuarul Arhive/or Municipiului Bucure:,li,
Il, 1998, p. 112.
17
Carmen Oprescu, Un aspect inedit al istoriei cdmpulungene: nomenclatorul stràzi/or, în .,Revista de istorie
a Muscelului"; Idem, în ,,Argessis", seria Istorie, Muzeul Judetean Arge$, vol. X, 2000, p. 511-526.
1
" Pentru a nu mllri in.mod exagerat numarul notclor, dosarele ce cuprind numele acestor primari fiind foarte
numeroase, anii întâlnili în documentele studiate de noi nu mai sunt însoJili întotdeauna de note bibliografice.
19
1. RAutescu, op. cil., p. 151.
20
Arhivele Na/iona/e Române. Direc/ia Jude/eanii a Arhivelor Na/iona/e - Argef (in continuare se va folosi
prescurtarea DJAN Arge$. Pentru toate notele din acest studiu, fondul de dosare este Primlirla Câmpulung),
dosar 11/1901, f. !03.
21
DJAN Arge$, dosar 1/1869-1897.
22
DJAN Arg~, dosar 1/1883, f. 13, 26, 27. La numai o lunA dupA alegcrea unui nou primar, in multe $cdinte
ale Consiliului Comunal se criticii mandatul lui Sache Diamandi, când primlria nu avea conturile în regula,
nu avea medic pentru siiraci, nu arhitect, nu dorobanti sau un amploaiat destinat eu conservarea edificiului
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clipitan Gh. ~tefanescu: 188424, dec. 1893-1894;
25
Gr. Anino,anu: oct. 1894 ;
2
Gr. Andreescu: din apr, 1895 - iun. 1895 6:°
. 28
29
27
Petre C. Zamfirescu: din 1896 - mart. 1897, 1898, 1908 , 1904 1910 ;
31
30
Gh. Negulici (1896-1914): 1900 , ante apr. 1901 ;
3
Diamandi Nicolao (decedat Ûl anul 1902): 1901 32 , 1902 3;
34
Dimitrie Micescu: 1903 -1904;
36
Al. Mu,atescu (1869-1946): 1905-1907 35 ; 1911 - aug. 1913 ; (prefect de Muscel
mtre 1929 ~i 1931);
38
37
15. capitan N. Negulici: 1913 , 1914 ;
39
16. Vasile V. Georgescu: martie-octombrie 1913 ;
40
17. Ion Grlldi,teanu: ales Ûl oct. 1913 ;

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fàra alte precizari, I. Rautescu citeaza ~i alte nwne (Nae Negulici, Petre
Ghiorghiu, Nae Costea, Emanoil Dimitriu (,,în timpul ocupatiei"), continuând cu altele
perioada interbelicà: Niculae Rizeanu, Ion Grâdi~teanu, N. Costea, 1. Giurculescu,
Ionel Nicolao (august 1925 - februarie 1929), avocatul N. V. Constantinescu (martie
1929 - mai 1931, iunie 1932 - noiembrie 1933), avocat Oh. lsb!t~oiu (octombrie 1933 octombrie 1937), enunfând ~i ,,lucràrile mai importante" efectuate în or~ în timpul
mandatelor lor, enumerarea încheindu-se cu ultimii primari cunoscuti de autor înainte
de publicarea monografiei: colonel Grigore Grecescu, avocat Anton Negulici, prof. I.
G. Marinescu41 •
·
Dintre toti cei mentionati, profesorul Al. Mu~atescu, tatal scriitorului Tudor
primliriei, cênd Sache Diamandi încasa leafll ~i ca primar ~i ca deputat fllrli a-~i lndeplini atribu\iile le
rrimlirie.
3
I. R!lutescu, op. cil., p. 151.
H Precizaree anului: Ibidem, Ji. 15.1.
25
Gh. Pftrnu\li, Ion N. ~uicu, Liceu/ ,.Dinicu Go/escu" din Câmpu/ung Musce//a 80 ani de activilate (1894/974), Câmpulung Muscel, 1974, p. 36: Gr. Anino~anu semneezA, in celitete de primar, procesul verbal de la
inaugurarea cursurilor Gimnaziului la 16 oct. 1894. Dat fiind cli din noiembrie 1894 reapare ca primar !strate
Rizeanu, presupunem cli Anino~anu era, la data men\ionatâ, pre~edintele comisiei interimare.
26
DJAN Arge~, dosar 1/1895.
27
DJAN Arg~, dosar 1/1908.
28
Andrei Capu~an, Sistematizarea urbanli la Câmpulung, in ,,Studii ~i Comunicliri", IV, Cftrnpulung Muscel,
1987, p. 211,212: precizeaza anul 1904 ~i men\ioneaza ca P.C. Zarnfirescù·era primar la 12 mai 1898 cand
au fost votete in Consiliul comunal dou!I Regulamente.
29
DJAN Arge~. dosar 5/1910, f. 1.
'" Data precizatli de Andrei Clipu~an, op. cil., p. 211.
li DJAN Arge~, dosar 11/1901.
12
DJAN Arg~, dosar 11/1901, f. 45: ln eprilie este ales primar Diamandi Nicolau în locul lui Gh. Negulici.
13
DJAN Arge~, dosar 1/1902, f. 8, 19.
14
Andrei C!ipu~en, op. cit., p. 211.
H 1. Rl!u\escu, op. cit., p. 151.
16
DJAN Argel$, dosar4/191 l-1912.
n DJAN Arge~, dosar 1/1913.
1
• DJAN Arge~, dosar 19/1914 .
.,~ DJAN Arge~, dosar 1/1913, f. 8: primarul a decedat in timpul mandatului. Vezi ~i DJAN Arge~, doser
19/1914, f. 78.
.
·
..
"' Ibidem, f. 9.
41
I. Rlutescu, op. c/t., p. 151-152.
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Mu~atescu, unul dintre oamenii de seam!l ai ora~ului42 pare a fi a avut un aport persona!
cu totul exceptional in procesul de modemizare a ora~ului. Licentiat în filologie ~i apoi
în drept, el a mai fost ~i director al Gimnaziului exact în ànul în care acestuia i s-a
conferit numele de Gimnaziul ,,Dinicu Golescu" 43 , prefect de Muscel, parlamentar, om
de culturâ, om de omenie44 •
Din cercetârile de pânâ acum, el apare ca in fruntea administratiei ora~ului in
anii: 1905-1907; 1911 - august 1913 45 .
Înc!l din timpul primului si!.u mandat se dovede~te a fi un bun gospodar. Din
,,expunerea situa/iei comunale',46 ce însotea proiectul de buget pe 1907-1908 se pot
evidentia doar pentru ace! ultim an al mandatului ,,îmbuni!.ti!.prile efectuate în ora~":
construirea Hospelului Comunal ~i a Cazarmei Pompierilor, infiintarea unei sere pentru
flori, pavarea unor stri!.zi, construire de ~osele, punti, completarea digului în Vi~oi,
prelungirea cimitiruluî Fli!.mânda, alinierea stri!.zilor Fierari ~i Ci!.li!.ra~i, plantarea cu
brazi ~i reamenajarea Gri!.dinii Publice. Pentru anul urmll.tor propunea: iluminatul
ora~ului eu electricitate, mutarea statuii (statuia lui Negro Vod!l aflati!. atunci în capi!.tul
sudic al Bulevardului) ~i deschiderea pietei din fata noului ospel, lucri!.ri la prelungirea
strll.zii Primèiriei, mutarea pavilionului de muzic!l din mijlocur Gri!.dinii Publice,
prelungirea stri!.zii Bri!.tianu pâni!. în strada Sachelarie. Toate aceste propuneri vizeazi!.
imaginea centrului civic al ora~ului care atunci se contura din punct de vedere
arhitectural ~i urbanistic.
Din primul an al primului si!.u mandat au ~i început demersurile pentru
introducerea în ora~ a curentului electric: in anul 1905 primâria prime~te o telegraml1 de
la Ministerul de Interne prin care i se preciza expres c!l împrumutul de 250.000 lei ce ii
fusese aprobat trebuie întrebuintat la: construirea unui ospel comunal, a unui local
propriu pentru pompieri, la pavarea ~i prelungirea a diferite stri!.zi ~i înfiintareà de
fântâni publice ~i la ,.jacerea studiilor pentru instalarea luminei electrice"41 . La I mai
1906 se contracteazi!. un împrumut pe 40 de ani la Creditul Judetean ~i Comunal pentru
construirea Osfiel~lui Comunal, a cazarmei pompierilor ~i pentru studiul iluminatului
cu electricitate 8• In iunie 1906 e depus proiectul de instalare a curentului electric ~i e
angajat inginer ~ef Nicolae Vasilescu-Karpen49 , profesor la ~coala de poduri ~i ~osele
din Bllcure~ti, doctor în ~tiinte fizice la Paris.
Intentia lui Al. Mu~atescu de a realiza reteaua de aductiune a apei potabile,

42
Gh. Pâmufft, Ovidiu lsb~escu, Flaminiu MArfu, Dament din Celatea de scaun. Personalitt'ifi fi figuri
mu1celene, Editura V. Cârlova, Bucure~ti, 1995, p. 127.
<J A fost profesor de latin! ~i greacll, iar din 1896 director, cf. Prof. dr. Gh. Pâmufll, prof. Ion N. Suicu, liceul
.. Dinlcu Golescu " ... , p. 14, 16. în enul 1898, ca director, solicita ministerului ,,a se pune ~i gimnaziul nostru
sub egida unui patron ... [enume] Constantin Golescu, cunoscut mai bine sub numele lui Dinicu Golescu'•.
Cererea poartli rezolufia ministrului Spiru Haret: .,se aprob!I": Ibidem, p. 22-24 (Documentul e publical
integral, împreun!I cu Jumalul $Cdinfei Consiliului Mini~trilor din 17 oct. 1898 $Ï cu Decretul Ministrului
Cultelor ~i Instructiunii Publice, din 28 oct. 1898).
·
44
Al. Mu~atescu a sprijinit moral ~i matcrial pe Constantin Baraschi, ca ~i pe un ait sculptor câmpulungean,
Dumitru M!IJ!luenu, copii foarte sliraci, pentru a-~i putea unna vocafia.
'' DJAN Arge~. dosar2/1907, f. 3; DJAN Arge~. dosar4/1911-1912,
6
' DJAN Arge~. dosar 13/1906-1908, f. 52, 53, 60, 61.
47
DJAN Arge~. dosar 13/1905, f. 19.
48
DJAN Arge~, dosar 13/1906-1908, f. 90, 96.
,,i DJAN Arge$, dosar 21/1906, f. 42 verso.
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chiar dac!l. nu este trecuta în proiectul de bugct, deja se manifestase, provocatâ,
probabil, de problemele pe care le întâmpina or~ul in legatura cu apa potabilâ:
inundarea periodicà a ïantânilor de pemalul Râului Târgului 50, recaptarea unor izvoare,
reconstructie canale de scurgere, achizitionare de pompe noi51 • La 9 iunie 1907 sunt
invitati la Prim!J.rie inginerii Dimitrie Dima din Pite§ti §i Virgil lonescu din Bucure§ti
pentru discutarea ofertelor ,,în privinta aliment!J.rii cu ap!l. a acestui ora§ §i canalizare" 52 •
Probabil ambele oferte53 s-au ridicat mult peste resursele economice de care dispunea
administratia ora§ului, renuntându-se pentru moment la acest proiect. Sà fie o doar o
întâmplare faptul ca el a fost reluat exact la începutul celui de-al doilea mandat al lui
Al. Mu§atescu?
Lucr!J.rile pentru alimentarea cu apa potabillt s-au des~urat începând din
primàvara anului 1911 ~i au fost recepµonate la 7 septembrie 1912 - perioadâ în care a
fost din nou primar Al. MU§atescu. Ele au fost executate de antrepriza O. Calleya & 1.
Atanasiu 54, alegere care a creat multe probleme câmpulungenilor §Î primarului nevoit,
în nenum!J.rate rânduri, sà ràspundà eu tact ,,pliftilor vâtàmate" §i sà atragà atentia eu
fermitate antreprizei asupra gre§elilor §Ï faptelor ei:
- exploatare vlttàm!l.toare a muncitorilor, §anµiri adânci de peste doi metri pline
cu apà §i neprotejàte. Primarul noteaza pe diverse sesizari, pentru a fi redactate
avertismente càtre antreprenori: ,,este o cestiune de umanitate, d-lor antreprenori, la
care trebuie sà ne gândim tot ~a de serios dad1 nu mult mai mult decât la interesele
noastre" sau: "se va pune în vederea d-lor antreprenori a avea grije de sltnlttatea
oamenilor ~i eventual a ràspunde de orice prejuditii ar aduce lucratorilor."55
56
- afectarea substructiilor unor clltdiri , printre care §i re§edinta de vacanta a
colonelului leremia Grigorescu, care sesizeazlt ca în fata casei sale din calea
Dorobanplor nr. l s-a sltpat un §an} "în luna septembrie trecut, dupl1 plecarea subsernnatului cu familia la Bucure§ti ... " 7
- împrumuturi nereturnate: Prim!l.ria Târgovi§te trimite adrese numeroase,
unele pe un ton agresiv, solicitând returnarea contravalorii actualizate a unor piese pe
care antreprenorii ceruserl1 priml1riei Câmpulung sa intervina spre a le fi împrumutate.
Primarul face mari eforturi spre a rezolva amiabil cazul58 •
Probleme deosebite a creat §Ï alegerea sursei de apâ, aflata în masivul
calcaros de la Toplita~Mateia§, considerat de inginerul Mathei Drltghiceanu, geolog de
formatie, o potentialà sursà de contaminare a apei. Opinia lui, preluata de o parte din
59
câmpulungeni , a provocat ,,discutii prin bro§uri §Î prin gazete" a provocat expertize
'" DJAN Arge~, dosar 2/1906, f. 203, iulie 1906 Prefectul cere primarului si!. ,,ordonc arhitectului" a g!isi
solutiunea ,,prezervBrii flnt4nii m-rii afectata de inundatii "având in vedere ca ,,avem prea pufine fântâni eu
apa curg!!.toare ln or~" ~i semnaleeza o ait!!. fântânll ,.ceva mai la vale" de aceea a mBnAstirii.
' DJAN Arge~. dosar7/1907, f. 15, 16.
1
' DJAN Arg~. dosar 7/1907, f. 9.
sJ DJAN Arge~. dosar 7/1907, f 57: ofertll (autografl ) a inginerului Dima, eu rezolutia primarului: "in
vederea Consiliului".
s, DJAN, dosar 4/1911-1912, f. 6.
5
' DJAN Arge~. dosar4/191 l-1912, f. 76 verso, 84.
S<, DJAN Arge~, dosar 4/1911-1912, f. 258.
s, DJAN Arge~. dosar 4/1911-1912, f. 256, plângerea semnelll de colonel E. Grigorescu la 30 martie 1912.
'" DJAN Arge~. dosar 4/1911-1912,1/1913, f. 3, 41.
,v DJAN Arge~, dosar 4/1911-1912, f. 18, august 1911.
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repetate, din comisiile de la Bucure~ti fficând parte profesorii Babe~, Mrazec ~i
Mironescu60 • În urma celei de-a doua comisii chemati!. de primârie la Matei~, la 20
iunie 1912, profesorul Babe~ ,,a explicat toate nedumeririle fi s-a pronun/at foarte
categoric înfavoarea apei de la Topli/a.", invitat fiind ~i Mathei Dri!.ghiceanu.
Mentionându-1 pe lista primarilor Câmpulungului pentru anii 1905-1907,
Ioan Ril.utescu adaugi!. in dreptul numelui lui Alexandru Mu§atescu ~i alte realizâri
printre care: ,,s-a Jacut planul de canalizare, doua ~coli primare in Bughea, s-a deschis
61
bulevardul Cuza Vodii ... # s-a construit uzina electriciî' • Micile confuzii ivite aici
sunt explicabile: Al. Mu§atescu provoaci!. ~i discutiile prealabile întocmirii planului de
canalizare, dar de realizat nu s-a realizat atunci nici mil.car planul de alimentare eu api!.
potabili!., iar uzina electricil. s-a construit abia în 1911, la urmlitorul mandat al lui
Mu~atescu, nu in cel mentionat de autor. Afirmatiile preluate din monografia citatll. au
generat, însli, dati!.ri eronate referitoare la aceste lucrll.ri edilitare.
Ca prefect el este cel ce a aprobat decizia de cumpi!.rare a parcului $te~escu,
62
cel mai mare parc public pe care 1-a avut vreodatA Câmpulungul , ca un fel de
compensatie a faptului ca, în calitate de conduci!.tor al administraµei ora~ului, fusese
nevoit si!. decline oferta de vânzare adresati!. ora~ului de doctorul Anastase (Sache)
$teffinescu personal63 , eu certitudine din cauza cheltuierilor prea mari Û1 care se lansase
primi!.ria pentru Iucri!.rile edilitare64 •
Dotlri corespunziitoare administrafiei locale
• Sediul Primiriei (Hospelul Comuoal) ~i Cazarma Pompierilor
Actiunile primi!.riei pentru a-~i edifica un nou sediu sunt atestate inca din 1895:
Consiliul Comunal decidea atunci sa se cumpere un ,,otelu cu dependinte" devenite
insalubre pentru a se construi pe terenul lor ,,local de Primi!.rie, când comuna va
dispune de fonduri" 65 •
Din 1896 dateaza hoti!.rârea Consiliui de a participa la Iicitatia pentru terenul
pe care se va construi ,,hospelul comunal", teren pe care se atla imobilul proprietate a
mo~tenitorilor lui Gr. Angheleanu. Primarul P. C. Zamfirescu este autorizat a participa
la Iicitatie. În cuprinsul aceluia~i document se mentioneaza câ imobilul respectiv are
douâ fatade de câte 50 m lungime ,,în încruci~area stradelor Scolei ~i Primi!.riei cu

60

DJAN Arge~, dosar 4/1911-1912, f. 29 (decontul cheltuielilor efectuete de primlrie ln zilele de 27-29 iunie
191 1, pentru cazaree, mesa, deplesarea primei comisii dar ~i pentru executarea unei copii dupa planul
or~ului solicitata de prof. dr. Bab~); f. 37-41 (raportul autograf al primarului c4tre minister); f. 81
(prograrnul lucrllrilor de expertizare a apei de la Toplife, redectat autograf de prof. Bab~)
1
'' 1. R!lutescu, op. cil., p. 151.
2
'' DJAN Arg~, dosar 26/1929-1931 f. 67: decizia nr. 559/1929, noiembrie 7, semnata de prefectul Al.
Mu~atescu, prin care se aprob4 achizitie parcului de la mo~tenilorii doctorului Anastase (Sache) $tef4nescu.
,,J Câm.pulungean fiind, ln enul 1900, dr. $tef4nescu era deje stabilit ln Bucure~ti, dar eflat ln misiune la
Berlin (probabil ca mcdic militer, de vreme ce le sfllr~itul vietii era generel în rezerv4). A murit ln anul I 913.
Este greu de apreciat când a lensat oferta vllnzarii parcului pe care el li arnenajase. Totu~i, loturile de t.eren
care au intrat ln componente parcului vandut mai tarziu primariei, eu fost echizitionate lntre anii 1884-1909,
ca etare el putea s4 fi ~ t oferta ln timpul celui de-al doilea mandat el primarului Al. M~atescu.
"' DJAN Arge~, dosar 26/1929-1931 f. 120 primarul Al Mu~tescu (sic!) remite ofertanlului plenul parcului ~i
estimarea horticultorului Jean Rothan.
6
' DJAN Arge~, dosar 1/189S, f. 78, 22/3 martie 1895, proces verbal nr. 115.
https://biblioteca-digitala.ro

598

CARMEN OPRESCU

Bulevardul"66 .
.

,,

'

1

fl\: '

·"-;.

,,

,tl,il

Fig. /. Pianu/ Primiiriei, acum palatul Culturii.

Abfa în ianuarie 1906 Consiliul Comunal aproba plânurile ~i devizul depuse
de arh . Simionescu, aflat în functia de arhitect al comunei în perioada august 1904 august 190867 . Planurile se vor înainta la Ministerul de Interne pentru aprobare68 ~i
doua !uni mai târziu arhitectul se va deplasa de mai multe orda Bucure~ti pentru a
introduce în proiect observatiile Consiliului Tehnic Superior69 . În aprilie I 9q6
70
construirea sediului a fost data în antreprizà lui Teodor C. Rigman din Craiova . ln
71
mai 1906 se contracteaza împrumutul deja mentionat . Là 14 octombrie 1908 se
comanda în sfâr~it ~i mobilierul pentru mÙtarea în localul ce! nou al Hospelului
Com unal 72 .
"' D.IAN Argc$, dosar21/1896, f. 161.
7
'' DJAN Arge$, dosar 13/ 1904; dosar 171906; dosar 25/1907; dosar 13/ 1908 .
''' DJ AN Arge$ , dosar21/1906, f. 9.
'
"" !)JAN Argè$; dosar21/1906, f. 28.
,.
711
1'
DJAN Argc$, dosar 21/1 906, f. 3 1.
71
Vezi supra, nota 48.
72
l)JAN Arge$, dosar 1/1908, f. 52.
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Constructia are un plan simetric, în forma de U, eu intrare rnonumentala în
axul compozitiei, continuata de un ho! de onoare eu scari ce se despart, dupa rampa
principala, în doua rampe curbe, sirnetrice. Pe aripile laterale câte un coridor în forma
de T conduce spre birourile dispuse perimetral. Câte o mare sala de festivitiiti/§edinçe
se afla pe fiecare aripa/nivel. La coltul NV a fost prevazut un foi~or belvedere, a,;a cum
exisla la toate marile ~i importantele loc.uinte din ora~ (o adevaratà moda desigur
determinatà de peisajele eu totul deosebite oferite de împrejurimile ora~ului, de
apropierea muntilor) foi,;or a carui prezentà, în acest caz, este justificata ,;ide tù1Jctia de
foi~or de foc preluata de la Cazarrna Pompierilor, eu care avea legatura vizuala directà.

Fig. 2. Sediul primèiriei ora~·ului Climpulung
llustratèi din anul 1930, colecfia ing Gh. Chifa.
De,;i pe proiect pare. bine proportionat, în, realitate acest foi,;or era subdimensionat, perceput de la nivelul strâzii e·ra disproportionat, mie, raportat volumul
general al construqiei. A fost demolat ca urÎnare a stricàciunilor provocate de
_
cutremurul din 1940 73 .
Compozitia fafadei principale este sirnetrica, fiind decro~at .corpul central din
dreptul holului , pe lungimea a trei travei. Acoperi,;ul este supraî11àl!at, are o strea~ina ce
se rotunje,;te deasupra unei ferestre centrale de mansarda.
·. ·
Intrarea este marcatà de oterasà descoperita la etaj suprapusà unui un foi§or
având în centru un arc în acoladà frânta flancat de coloane duble. Repe1ioriul decorativ
este vag inspirat din cel neo-românesc: goluri arcuite variat (acoladà, trilob, semicerc),
brâuri profilate, console êiecorative la acoperi~, medalioane în relief spre corni~e. La
interior un decor eclectic,_ c~ sc°afe rotunjite, pila§tri adosati imitati prin stucatura,
71

lnlorma(ia a fost furnizat/1 de Gh. Chi[a, poses.orul unei imp.resionante coleqii de cl\rçi po~tak: ilustratc eu
imngini <lin Cfünpulung, caw-ia îi multumim ~i pe aceastll cale péntru colaborare.
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profile lineare în partea de sus a zidurilor.
În concluzie: o constructie de conceptie academistà (simetrie pe1fecta a
planului, fatadelor, suprapunere exacta a încàperilor de la ' parter ~i de la etaj ,
pilastraturà) conceputa eu efortul de a fi adaptata arhitecturii ora~ului ~i, în general,
arhitecturii urbane a timpului : foi~or-belvedere nejustificat ca functiune pentru un
asemenea program de arhitectura ~i însu:;;irea tendintelor de atunci catre un stil national
gândit mai mult la nivelul decorului, ca ' forma ~i nu ca fond, dar ~i tendintelor catre
decorur eclectic al arhitecturii orà~ene~ti din România ace lui tirnp.
Dupa desfiintarea Judetului Muscel , prima.ria a fost mutatà în localul fostei
prefecturi, constructia devenind sediul mai multor institutii (Biblioteca ora~eneasca,
Palatul Culturii ~- a.).
Localul vechi al primariei se afla în fata acestuia nou ~i a fost demolat7"
pentru a se elibera terenul, aici construindu-se Cazarma Pompierilor în paralel eu
Hospelul Comunal, de catre aceea~i antrepriza, probabil dupa proiectul aceluia~i
arhitect, fiind inaugurata ~i ea în 1907. Devenita $coala Comerciala, Cazarma a fost
demolata în anii '60.

Câmpullinf· Cuz:rxtttrq.Pomp(er-ilor ~i -~coalcx __ Qm~rc,od~.

Fig. 3. Cazarma Pompierilor în anul 1925. flustratii din colecfia Gh. Chi/a.
Pâna la construirea clàdirii prefecturii, în jurul Hospelului Comunal, al
Tribunalului (construit foarte probabil tot în jurul anului 1907 75 ) , al bisericii sr.

1
·'
7
~

DJAN Arge~, dosar 21/1906, f. 42.
DJAN Arge~, dosar 2/1907, f. 3, ianuarie 1907: ,.in vederea construirii T;ibuna/11/ui ... ", Prefoclura ccrc un
plan al zonei penlru eventualitatea deschiderii unei noi strnzi. Pe aces! document se a1l~ rezo lut ia prin carn
primarul ccre' nrhitectului "sll se procedeze de urgentll" la studierea zonei ~i la o propuncrc ,. ...carc sn
îndcplineascll toate cerintelc de esteticll a stradelor de care va fi înconjuratll aceastn cl!ldire" Prefoctul cra G.
Negulici, primar Al. Mu~atescu. Pânll in prezent s-a afirmat; preluându-se informatia <lin : 1. Rllu\escu, op.
cit., p. 151 , cl\ Tribunalul a fost inaugurat' la 1901, in timp ce era primar Gh. Negulici .
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N icolae-Popa Savu (numita de câmpulungeni ,,Sf. Nicolae din Târg") s-a închegat
centrul civic al' ora~ului.
f V
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Fig. 4. Centruf civic al àra$ului. Detaiiu din p/anu/ ora$ufiti.
Prelucrare computerizatèi Carmen Dprescu.

Pentru a se putea amenaja corespunzator acest spafiu urban , s-au
achizitionat, în timp, chiar înaintea ridicarii Hospelului Comunal, terenuri ~i proprietati
imobiliare (ulterior dezafectate); s-a amenajat ,,capul bulevardului" a'mplasându aici, în
fata bisericii, în anul 1898; monumentul dedicat lui Negru Voda, realizat de sculptorul
câmpulungean G. D. Mirea. Dupa construirea Primar1ei monumentul a fost reamplasat
în fata ei, în mijlocul unei esplanade plantate, unde este ~i acum, punându-se ~i mai
bine în valoare fatada principala a constructiei.
Evocator pentru istoria de început a ora~ului, istorie fata de care locuitorii· ~iau afirmat cu mândrie, la fiecare - ocazie, ata~amentul prin cele ma.i variate dovezi ,
numele voievodului legendar a fost acordat strazii principale a ora~ului, de fapt drumul
spre Rucar-Bran-Bra~ov, aflata -printre primele, în Câmpulung, careia i s-a oferit un
nume în epoca m:oderna 76 , dar ~i marelui ansamblu monastic ridicat de Matei Basarab,
manastirea Negru Voda.
De-a lungul fatadei nordice a Hospelului Comunal au fost aliniate vechile
strazi Sco·alei ~i Clubului care, una în prelungirea celeilalte, faceau legàtura între Negru
Voda ~i Matei Basarab. Ele continuau vechea strada a Primariei care traversa de la
Negru Vodà (de fapt de la Biserica Popa Savu) spre Râul Târgului7 7, largita ~i ea cu un
teren donat în acest scop de consilierul comunal Petre Po~oiu 78 •
Dupa intrarea în , vigoare a Legii comunale, Câmpulungul a beneficiat de
7
''

Carmen Oprescu, Un aspect inédit . . p. 513 .
·r•
Ibidem, p. 522.
" D.IAN Arge/i, dosar 2/1906: ,,În ·vederea 11irgirii stradei Primariei ~i eu ocazia cllidirii corµului de
Pompicri", P. Po~oiu , vecin eu Nae Stefllnescu, cedeazli gratuit terenul necesar.
77
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functionarea Serviciului tehnic, în localuri închiriate de Primàrie. În 1906 se face un
schii~b de proprietati între judet ~i ora~ pentru construirea"cantonului Serviciului
79
Tehnic" la intersectia stràzii Negru Vodà cu fosta stradà Sf. Treime , adicà pe
amplasamentul actual.

Fig. 5. Cantonul Serviciului Tehnic. Foto C. Oprescu
Constructia a fost realizatà dupa planurile arhitectului D. I. Berechet între
anii 1925-1927. De~i în fruntea serviciului nu s-au aflat de la început speciali~ti,
80
arh itecti sau màcar ingineri , prezenta în ora~ a unei institutii specializate a asigural
aplicarea regulamentelor referitoare la constructii, a problemelor administrative legate
de acest domeniu (reclamatii, amenajàri, initiative de înfrumusetare).
Pe baza documentelor aflate la filialajudeteanà a Arhivelor Nationale, se pot
mentiona numele celor ce au îndeplinit functia de Arhitect Comunal la Câmpulung:
81
1. M. leremia - arhitect mentionat în 1867 •
2. În 1883, primarul nou ales, criticând mandatu1 predecesorului sàu acuzà lipsa
unui arhitect comunal ~i e autorizat sa publice în Monitorul Oficial post de arhitect ,,eu
82
leafa de la buget" .
3. Otto Ulbricht e mentionat ca arhitectul comunei la LI aprilie 1891, când se
punea piatra fundamentala a Gimnàziului câmpulungean, al carui plan fusese întocmit
83
de el .
''' IJ.IAN Arge~, dosar 21/1906, f. 34.
"" Radu VLAD, Primele încerciiri de sistematizare a ora$ului Câmpulung la mij/ocul secoilllui al XIX-lea, in :
Studii ~i Comunic!lri, Ill, Câmpulung Muscel, 1984, p. 161 .
"' DJAN Arge~, dosar l /1867, senmntura de pe document fiind greu descifrabila, numele pare a ti Pamlilic.
"' Vezi supra, nota 22.
HJ DJAN Arge~, dosar l/1885-1896 dosar referitor la constrnirea gimnaziului, f. 16; în acela~i dosar, aile ,1c1c
(lilelc 22, 151) confinnl\ faptul cà Otto Ulbricht era arhitecl comunal.
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4. La începutul anului 1895 postul apare tot vacant, fiind delegat sà îi preia
atributiunile comisarul comunal ,, ... care a mai fost delegat ~i mai nainte când comuna
84
nu avea arhitect" .
5. La numai doua luni dupa emiterea acestei ,,delegatii", arhitect comunal apare din
nou Otto Ulbricht, autorul probabil al proiectului Halelor comerciale.
6. arh. lon Pamfilie este unie semnatar al ~tatelor de salarii pentru aceastâ functie
din iunie 1895 pâna în iulie 1904; este autorul a numeroase planuri de aliniere a
strazilor, de deschideri de strazi noi. Activitatea lui a nemultumit în anumite perioade
pe ~eful administratiei ora~ului. În rezolutia unei reclamatii, dupà ce fusese la fata
locului ~i constatase justetea petitiunii, primarul i se adreseaza: ,,Cu acest prilej observ,
domnule arhitect, ca supravegherea d-voastra a lasat de dorit ~i in aceasta împrejurare,
ceea ce este foarte prejudiciabil intereselor acestei comune, de~i vi s-a mai atras odalâ
atentiunea" 85 În consecinta, primarul solicita supervizarea câtorva lucrari de catre
arhitectul G. Maxenfian, iar în 1902, în conditiile unei drastice restrângeri de buget, se
propune chiar desfiintarea acestui post. Primarul însu~i este cel care pledeaza în
86
Consiliul Comunal pentru evitarea acestei gre~eli . Se pare cà în anul 1904 arhitectul
87
Ion Pamfilie a fost destituit .
7. arh. Const. N. Simionescu, august 1904 - august 1908, autorul proiectului
Ospelului Comunal.
8. inginer Anton Wurfel, august 1908 - octombrie 191088 ,
9. arhitect delegat C. M. Mihi1escu, semneazà ~tatele din aprilie 1911 pâna în
septembrie 1911 89
I O. arhitectul 1. ~tefiinescu este mentionat în I 913 90 .

THE ADMINISTRATIVE FUNCTIONS AND THEIR PART
IN THE EVOLUTION OF THE CÂMPULUNG-MUSCEL CITY
Abstract
The paper refers to the administrative fonctions associated to the organisation
and the evolution of Câmpulung Muscel city, seen under three major aspects: the
administrative function exercised in the city, involving the organization, the auto
administration and the leading of the community and the territory of Câmpulung; the
function of temporary and itinerant princely court/residence; the fonction of zone
centre of a territorial subunit (region, country, district) which functioned for the
inhabitants of Muscel ethnographical zone, not taking into account the officially
decided limits in various historical stages.

"' DJAN Argt:$, dosar 1/1895 f. 116.
"DJAN Argc$, dosar 10/1900-1901, r 134.
"'' [)JAN Arge$, dosar 11/1901, f 27 verso $Î 28.
"'DJAN Arge$, dosm 13/1904 - din iunie 1895 - iulie 1904 unie semnatar 111 statelor e Ion Pamfilie; din aug.
1904 pfü1:!. in martie 1905, pe ultima coloanll a statului apare pem1anent.,concediat", sub semnalurn noului
arhitcct C. N. Simionescu.
•• D.IAN Arge$, dosar 13/1908, DJAN Argt:$, dosar 6/1909.
"'' D.IAN Argc$, dosar 4/1911-1912, f 48.
'"' D.IAN /\rgc~. dosar 1/1913, f. 115.
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ORGANIZAREA DE CÀMINE CULTURALE

SI

~COLI îÂRÂNE~TI ÎN SATELE ARGE~ENE, îN TIMPUL
CELUI DE AL DOILEA RÂZBOI MONDIAL
OCTAVIAN C. DEJAN•
Viata unor personalitâp te duce clitre curiozitatea fatâ de operele înfliptuite de
câtre acestea. Oin însumarea de fapte, citate, idei, reconstituiri de atmosferâ, se
contureazâ un elogiu adresat celor care au fost colaboratori ai Prof. Dimitrie Gusti,
între ace~tia sociologul Octavian Neamtu, realizator al §colii monografice fiind,
împreunli cu Traian Herseni §Î Henri H. Stahl cei mai apropiati. în perioada de care ne
ocuplim, Octavian Neamtu a fost Director General al Fundatiei Culturale Regale §Î a
militat pentru organizarea §i functionarea în fiecare sat §Î în fiecare or~ al tlirii a câte
un câmin cultural, ca asociatie ob§teascà, pentru actiuni social-culturale §Î economice
organizate. Prevederile Legii Serviciului Social imbràti§aU diverse laturi ale vietii,
sociale, iar Càminul cultural reprezenta o unitate de integrare a vietii sociale §Î
administrative locale într-un tot unitar al acµunilor menite sâ promoveze dezvoltarea §Î
transformarea societâtii rurale §i a celei urbane.
Dimitrie Gusti preconiza ca perfectionarea socialà sà se realizeze prin
cercetarea sociologicâ §i sli se bazeze pe metode monografice sociologice. Existli
tendinta de a se suprapune, considerându-se a fi activitl1µ identice, Scoala sociologicà a
lui Dimitrie Gusti §Î Scoala monograficli, luatll în sensul de activitate de cercetare
monograficà a realitlltii sociale române§ti. Este vorba în realitate de douà activitllti care
se intreplitrund, ffirli însli a se suprapune deplin, deoarece Scoala sociologicli trateazA
aspectul doctrinar; iar ~coala monograficli se ocupli de actiunea practicà de cercetare a
realitâtii sociale. în acest sens, in bilantul efectuat de Prof. Dimitrie Gusti pentru
lnstitutul de ~tiinte Sociale al României 1 se arlita cà Asociaµa pentru studiul §i reforma
socialli a urmlirit cunoa§terea analiticli §Î sinteticâ a natiunii române pe calea
cercetlirilor de monografie sociologicà §i cunoa§terea realitâtilor europene §i mondiale
în care trliie§te §i trebuiè sli se integreze natiunea românà. Acestea s-ar oglindi în douli
directii: în acpunea de cercetare a realitlltii sociale române§ti §i prin publicisticli, unde
î~i gliseau locul rezultatele cercetfilii de teren, expunerea de teorii i;i teze sociologice,
probleme de politicli intemli §Ï intemational!i etc .

•

• Bucure~ti.
' D. Gusti, Cuvânt inalnte, în ,,lnstitutul de ~tiinte sociale al Romllniei, 25 a.ni de publicatii" 1919-1944,
Bucure~ti, 1944, p. 7.
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În anul 1938, a aparut Legea SeryiciÜluCSocial în- care (la art. l, alin. c) se
preciza case vor orgl!,niza comitete mon~rafice eu sco_po_!_de a organi~ ~i conduce
opera de cunoa~tere a rarii prin cercetàri monografice, care vor forma temelia
Serviciului Social al României. În Lege se stipula ca se vor organiza ,,opere de
cunoa~tere" prin crearea unei noi institutii încadrata în Serviciul Social, denumita
1nstitutul de Cercetari Monografice al României, care va cuprinde institutele de
regionale, care, la rândul !or, centralizeaza comitetele judetene2. În Institutul Social
Român s-a conturat în mod clar specia!izarea sociologilor, astfel Traian Herseni în
aspecte doctrinare; Henri H. Sthal în tehnici de cercetare ~i Octâvian Neamtu în
probleme de organizare a activitatii social-culturale ~i de cercetare, la sate. Aqiunea de
cercetare monografica a întregii tari era urmarita printr-un plan de coordonare a
activitatii la toate nivelele prin institut, prin regionale ~i prin comitetele locale
monografice 3 . La început, accentul cercetarilor monografice s-a pus pe activitatea
echipelor studente~ti, care trebuiau sa se ocupe de cultura sànàtoasà a muncii ~i de
cultura moral-religioasa a sàtenilor efectuând actiuni eu caracter cultural ~i propaganda
religioasà. în rândul taianimiï4. ~i daca în 1934 lucrau 12 _ecpipe studente~ti, în anul
1939, sub îndrumarea Fundatiei Culturale Regale, lucrau · peste 3.000 tineri, ca
voluntari, ori premilitari, organizati în 77 echipe ~i 20 tabere de munca ob~teasca5 .
Ech_ipele studente~ti au avut un program de lucru multilateral acordând o egala
importanta tuturor direqiilor de activitate: sanatate, munca, minte, suflet, incluzând în
acela~i timp ~i propaganda
religioasa (fig. 1). Rezultatele
pozitive obtinute de echipele
studente~ti au fost posibile ~i
datorita înzestrarii materiale a
echipelor, care au avut în
do tare
în
afara
de
echipamente, materiale ~i
instrumente de înregistrare,
medi~amente, carti pentru
bibliotecile sate~i ~i în unele
cazuri m~m• ~i unelte
agricole moderne, pe care leau donat satelor în care ~i-au
Fig. / . 0 echipa regalii studen/eascii în anul 1937;
desr~urat
activitatea.
În
al 5-lea in picioa_re este Constantin Dejan.
aceastà
epocà,
au
fost
posibile aceste actiuni datorita contributiei monarhiei la modernizarea vie~i sociale din
România În anul 1938, Prof. ,,Dimitrie Gusti a obtinut introducerea prin lege a
Serviciului S~cial obligatoriu la sate yentru orice normalist6 . Într-o conferinµi la radio
2

Romulus Spirescu, Comitetuljude/ean in noua lege a Serviciului social, în ,,Cllminul cùltural", an IV, nr.
11-12, 1938, p. 573-574 .
.1 Sociologia româneasca, an IV, iir. 7-12, 1942, p. 599.
â //lcafliirea echipe/or regale studen/e~ti, în ,,Càminul cultural", a_n .l, nr. 1, noiembrie 1934, p. 15 .
~ Octavian Neamtu, Tara noua, 1939, p. 69-70.
'' Legea pentru infiin/area Serviciu/ui social, în ,.Cllminul cultural'', an IV, nr. 9, septembric 1938, p. 401 ~i
an IV , nr. 10. 1938, p. 479-483.
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Octavian Neamtu explica întelesul legiuirii serviciului social astfel: Principiul
Serviciului social, înteles ca o chemare la munca a tùturor categoriilor sociale, târani,
muncitori ~i càrturari, în cadrul unui prograrn unit, total ~i totalitar al natiunii ~i nu al
unui pa1tid politic, este formula de unificare a tuturor celor care voiesc sincer ~i fürà ait
gând întarirea sociala ~i nationala a târiï7. În aceastà Lege se prevedea ca absolventii
universitàtilor, ai ~colilor ~i institutelor superioare, sau speciale, sunt datori sà
îndeplineascà serviciul obligatoriu la sate ~i nici o diploma obtinutâ în tarà, sau
strainàtate, nu era recunoscutà · ca fiind valabilà pentru ocuparea unui post, fàrâ
certificat doveditor ca a îndeplinit Serviciul social. În aceastâ Lege la art. 8, se
con:,emna fapt_ul câ instrumentul de realizare a Serviciului social sunt Caminele
_Culturale, <,tle caror scopuri se aratau la art. 10 ~i erau ,,de a ajuta, întâri ~i adânci
aqiunea bisericii, a ~coalei ~i a autoritatiJor de stat". Câminul Cultural trèbuia s_à devina
,,un loca~ de înfrlitire în care oamenii sà-~i dea mâna ~i sa lücreze laôlalta pentrù
8
interesele ob~te~ti, pe deasupra tuturor actiunilor ce-i despart ~i-i învràjbesc" • Jdeea câ
satul poate actiona el însu~i în probleme majore care îl privesc a càlâuzit Fundatia
Culturalâ R,egalà sa org~nizeze ,;:ât mai muJte camine culturale ~i sà actioneze în ~i prin
acestea. Prin aplicarea Legii Serviciului Social numàrul Câminelor culturale a crescut
în anul 1939 eu 3 .553 camine culturale, deoare"ce prin lege autoritàtile de stat erau
9
obligate sa sprijjn~ aceastà aqiune • Octavian Neamtu aràta: ,,Ca sa poatâ ràspunde
chemàrii sale culturale pe plan local, Càminul cultural trebuia sà constituie o institutie
permanenta ~i de permanenta CU activitate completa, generalà ~i continua, care trebuia
îndrumatà neîntrerupt de o conducere care sa reprezinte o autoritate sociala ~i sa fie
capabila sà stimuleze fortele creàtoare · ale colectivitatii locale. Încredintându-se
Càminului cultural însàrcinàri _caÎ-e· priveau amelioràri în cultivarea pàmântului,
·intensificareà actiunii cooperatiei, saü dezvoltarea industriei casnice, igiena satului ~i a
locuitorilor,- coordonarea operei de educare a tinerêtului în ~coala primarâ ~i seèundarà,
ca ~i munca ob~teasca_ a tineretului - lucràri pe cât de variate ~i multe, pe atât de
însemnate ~i grele - era imperios necesar.. ca el sa fie condus nu numai de oameni eu
bunàvointa, entuziasm ~i energie, ci ~i pregàtiti ca sâ-~i asume asemenea sarcini noi 10 •
Prin activitatea des~uratà, Octavian Neamtu a sustinut, in organizarea ~i funqioriarea
Câminulùi cultural, ca institutiile cultural-educative sunt în màsurà sa formeze ~i sâ
dezvolte con~tiinta câ saràcia materialà ~i cea intelectualà, pot fi izgonite prin culturà ~i
educatie. ,,Fiecare din semenii no~tri este în masurà sa devina un om de omenie ~i, prin
instrumentele culturii ~i ale educatiei contribuim la promovarea socialà a fiecaruia pânà
la aceastâ treaptà, la care omul este èàracterizat prin cinste, bunàtate, comportàri
civilizate, activitate creatoare, patriotism, activ, care presupun toate un om instruit, de
la nivelul pregâtirii profesionale, pânà la conceptia despre !urne ~i viata, ~i pânà la
11
actiunea politicâ" . Actiunea de selectare ~i formare a cadrelor conducàtoare a fost
preconizatà a se realiza prin ~colile Serviciului S9cial ~i anume: ~coli ~i cursuri pentru
'Oct_avian Neamtu, Serviciulsocial al lineretului, în .,Cwnrnul cultural", an IV, nr. 10, 1938, p. 488-490.
• D. Gusti, /dei cliliiuzitoare pentru munca culturalii la sale, in ,.Caminul .cultural", an 1, nr. · 1, noicmbric
.
1934, p. 4.
'' Octavian Neamttr, Serviâul social in Sociologia Militans, vol. Ill, ~coala sociologie!\· de ·,a Bucure~li,
Elliturn Stiintificâ, Bucure~ti; 1971, p. 154.
· ·,
'
,
.· ..
. ,
1
" I/Jidetn, p. 155.
.
.
.
11
Qctavian Neamtu, Cultura ca ac/iune socialii, Editura Academiei, Bu~urqti, 1976, p. 161.
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sàteni; ~coli ~i cursuri pentru conducAtorii Cll.minelor culturale. $colile ~i cursurile
pentru sll.teni, s-au organizat astfel: 1) cursuri {àrll.ne~ti organizate la Cll.minele
culturale; 2) ~coli tll.rll.ne~ti organizate la Cll.rhinul Judetean pe o perioadll. detenninatli ~i
cu internat; 3) ~coli superioare tarline~ti, cu program de 2-3 ani, organizate în localuri
special amenajate, permanente ~i cu internat.
În unna suspendi\rii în anul 1939 a Legii Serviciului Social dé cAtre regele
Carol al 11-lea ~i a abroglirii acestei Iegi de cAtre mare~alul Ion Antonescu în anul 1940,
Institutul de Cercetliri Sociale al României î~i schimbll. denumirea în lnstitutul de
$tiinte Sociale al României. Desfiintarea Serviciului social ~i conditiile grele în care
trebuiau sll.-~i des~oare activitatea de cercetare a realitAtii sociale, Institutul de
Cercetliri Sociale al României în anii celui de· al doilea rllzboi niondiài au fost obstacole
putemice, care au îngustat aria preocuplirilor cercetll.torilor ~i au mic~orat numlirul
colaboratorilor. Acesta este cadrul ~i conditiile în care ~i-au des~urat activitatea
Cll.minele culturale din judetul Arge~ ~i Cll.mirtul Cultural Judetean Arge~ în perioada
celui de al doilea rllzboi mondial.
Conducerea Cllminului cultural era asiguratà de Sfatul Cll.minului, care era
campus din: pre~edinte, director ~i membrii. La nive! de comunà pre~edinte era
primarul, iar ca membri erau toti reprezentantii administratiei locale, dascll.li ~i preoti.
Conducerea Cll.minului Cultural Judetean era constituitll. din pre~edinte de
drept, care era Prefectul, W1 Director, care conducea efectiv ajutat de doi secretari,
având sprijinul Fundafiei Culturale Regale prin Inspectorul Judetean al cll.minelor, iar
ca membrii ai Sfatului erau toti ~efii de institutii judetene.
În perioada 1940-1945 au fost patru prefecti ai judetului Arge~, având calitatea
de Pre~edinte al Cll.minului Cultural Judetean: avocat C. Popescu, pânà la data de
01.03, 1944; col. Emil Porutiu; col. Gumll. ~i avocat Theo Simioneseu, începând cu luna
octombrie 1944. În aceastll. perioadll. subprefect a fost Ion Cârstocea.
Director al Cll.minului Cultural Judetean au fost: Prof. Gh. Marinescu care a
fost concentrat în anul 1940; preot Constantin Dejan (fig. 2), prin delegare (care era ~i
inspector judetean al Cll.minelor Culturale din partea Fundatiei Culturale Regala) pânâ
la data de 16 martie 1942; preot Marin S. Diaconescu (fig. 3.), pânà la data de 01. 01.
1945; institutor Haralambie Sepeteanu ~i avocat C. Chiriac pânli la desfiintarea
Cll.minului Cultural Judetean în anul 1948.
Inspector judetean al Càminelor culturale din partea Fundatiei Culturale
Regale în perioada 1940-1948 a fost pr. Constantin Dejan.
De judetul Arge~ din partea conducerii centrale a Cl!.mirielor culturale s-au
ocupat: prof. dr. Octavian Neamtu (fig. 4.) - director general al FW1datiei Culturale
Regale; Prof. Stanciu Stoian - directorul $colilor tlirline~ti în cadrul FWldatiei; Eugen
Darzeu - Consilier de Curte de Casatie - directorul Cllminelor culturale în cadrul
Fundapei Culturale Regale; scriitorul Alexandru Lascarov-Moldovan - inspector
general în cadrul FW1dapei, care a tinut cea mai strânsll. Iegàturli între Fundatie ~i
Cll.minul Cultural Judetean Arge~; prof. Ion G. Savin - directorul Regionalei MW1tenia,
care a fost trimis de Fundatie sli reorganizeze Cll.minul Cultural Judetean a cll.rei
activitate încetase odatà eu suspendarea Legii Serviciului Socia,I în 1939, prefect fiind
C. Popescu; asistenti de onoare din partea Fundatiei: scriitorul Gala Galaction ~i scriitorul Emanoil Bucuta, conducAtor la Casa $coalelor a Directiei de educatie a poporului.
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Într-un manuscris nepublicat, în posesia autorului,
Marin S. Diaconescu arata ca a primit directia
Caminului Cultural Judetean, precum ~i primele
orientari în aceasta noua munca de ordin cultural,
din mâinile lui Constantin Dejan, preot atunci al
Gavenei ~i fnspector al Caminelor culturale <lin
Arge~. În funqia de secretar al Caminului Cultural
Judetean Arge~ a fost numit, în anul 1942, mai
înlâi institutorul Haralambie Sepeteanu, deta~at de
la ~coala, iar apoi ~i cumnatul acestuia, diaconul
Mihail Marinescu. În anul 1940, erau în judetul
Arge~ circa 150 comune, în care functionau 82
Camine culturale sàte~ti. Între multe ~i variate
mijloace folosite în scopul dinamizarii activitatii
acestora cea mai eficace forma a fost
corespondenta prin revista locala ,,Arge~ul",
întiintata la data de 25 Decembrie 1941. Revista
Fig. 2. Constantin Dejan
aparea saptamânal în zece pagini ~i patru pagini
erau redactate de Caminul Cultural Judetean astfel: pagina Caminelor Culturale, pagina
,,Sate, oameni ~i fapte", pagina Scolii ~i pagina Bisericii. În anul 1942 numarul
abonatilor la ,,Arge~ul" a crescut la 5.500 ~i în paginile acesteia au vazut lumina
tiparului sute ~i sute de articole de doctrina sociologica, de metoda ~i îndrumare, gazeta
fiind indispensabila în realizarea programului de reforme preconizate de catre Fundatia
Culturala Regala. Un abonament anual la revista ,,Arge~ul" costa 200 lei, respectiv o
moneda de argint având greutatea de 8 grame cu un titlu de 83,6%, care reprezenta
valoarea a 10 li tri !apte, sau 0,5 Kg unt în preturile anului 1942.
Oin activïtatea Caminului Cultural Judetean Arge~ prezentam urmatoarele
actiuni: adunari regionale: 17 mai 1942 la Mozaceni, 5 iulie 1942 la Mu~ete~ti ~i 22
noiembrie 1942 la Câineni; s-a organizat pe pla~i serviciul de control al Caminelor
culturale prin protopopi, subinspectori ~colari ~i pretori, dobândindu-se deodata 21
colaboratori; în data de 29 octombrie 1942 s-a organizat la Pite~ti o Adunare Culturala
la care au luat parte peste 2000 intelectuali, împreuna eu delegati ai Fundatiei Culturale
Regale ~i autoritâtile locale, dezbatându-se tema ,,Gânduri ~i metode în lupta pentru
ridicarea satelor prin cultura"; la data de 15 iulie 1943 s-a organizat o Adunare
Culturala judeteana la care au participat peste 5.000 intelectuali ~i frunta~i ai satelor,
dezbatându-se problema ,,Organizarea solidaritatii nationale ceruta de sufletul
taranesc". Cu acest prilej s-a tinut un concurs de cântec, joc ~i port românesc, la care au
participat 16 formatii artistice ale Caminelor culturale arge~ene, împartindu-li-se premii
în valoare de 122.000 lei. Ocupantele locului 1 - cinci echipe - au fost sustinute sa
participe la concursul pe tara, care s-a tinut la Craiova ~i sa se prezinte la radio la Ora
satului, emisiunea fiind realizata de Alexandru Lascarov-Moldovan·.
Marin S. Diaconescu în manuscrisul la care m-am referit 12 remarca faptul di
,,lucrarea culturala nu se poate masura eu metrul ~i nici cântàri eu tirizii, ca o martà
12

Marin S. Diaconescu, Contribli/luni la ridicarea nivelului cultural al sale/or arge:jene. Corespondenta eu
Ciiminele culturale PiteJli, 21. I /. 1965, Manuscris dactilografiat de 160 pagini p. 155 .
https://biblioteca-digitala.ro

OCTA VIAN DEJAN

610

oarecare, câci asemenea lucrare se petrece în interiorul nevàzut al sufletului, pe care
vrea sà-1 prefacà. Abia mai târziu, cine ~tie când, fructificâ asemenea lucrare, pentru ca
orice sàmântâ aruncatâ în pàmânt stà mai întâi ascunsà, dar nu inactiva, ci acolo, sub
13
brazda, ea trà{e~te procesul de înc~ltire •
Prin activitatea desfà~uratà de Caminul
Cultural Judetean Arge~, la sfâr~itul anului 1944,
existau în judetul Arge~ peste 140 Câmine culturale ~i judetul ocupa un loc de frunte, pe tara. Dar
nu numai cei pe care i-am nominalizat mai sus au
pus umàrul în organizarea ~i buna functionare a
Càminelor culturale. Un colaborator foarte
important în aceasta perioadà a fost învàtâtorul
Ion Voicilà, care în calitate de inspector ~colar a
sprijinit lucrarea Càminelor culturale prin
mobilizarea învàtàtorilor. Ion Voicilâ era putintel
la trup, dar mare la suflet ~i a fàcut multe drumuri
colindând sate de munte, de deal ~i câmpie organizând -~i determinând mari manifestatii artistice ~i
culturale în, judet, având, deseori, un roi
covâr~itor. Alàturi de al a stat subinspectorul
~colar Dumitru Motoc de la Câineni, un dascâl de
Fig. 3. Marin S. Diaconescu
elitâ de pe meleagurile arge~ene. Prieten ~i
sustinàtor a fost ~i vlàdica Emilian Antal, episcop
de Arge~ în acea vreme, care, prin sectia culturalà condusà de preotul Vasile lonescu a
încurajat pe preotii din judet sa activeze în Caminele culturale dovedindu-~i
ata~amentul total pentru culturalizarea satelor. În acest sens în fruntea Càminelor
culturale în marea lor majoritate au fost pu~i preotii,. ace~tia fiind mai liberi ~i mai
apropiati de sateni. Dintre preoti s-au evidentiat Ioan Stânciulescu de la Aret: Teodor
Manda de la Gale~, Marin Balan de la Dràgan ~i altii. În activitatea Càminului Cultural
Judetean s-au angrenat ~i profesorii Mihai Mihàileanu, Ion Steriopol, Frant Cherestene
~i dr. Creangàdin Pite~ti, care au fost colaboratori pretio~i ~i oameni de nàdejdie.
Începân9 cu anul 1942, din 15 .noiembrie pânà în 31 martie 1943 prima serie,
s-au organizat îà judet cursuri taràne~ti, care, au functionat la început în 57 ·sate eu
Camine Culturale ~i în ~ase sate tara càmine. În prima serie au urmat cursurile
tarane~ti, care au fost ca Universitatea Popularà de acum trei decenii, 3.491 sàteni
dintre care 2.010 ta.rani ~i 1.481 ta.rance. Ca ocupatie: 1.800 erau agricultori, 1.380
casnici, 160 meseria~i ~• 151 fàrà ocupatie. Ca ~colarizare: 425 erau analfabeti, 1.927
aveau clase elementare, 993 aveau clase superioare incomplete, 80 clase secundare, 5
cu ~coli de agriculturà, 15 cu ~coli de gospodàrie casnicà, 18 cu ~coli de meserii ~i 28
eu ~coli profesionale. Personalul didactic care a predat circa 3.000 ore în mod voluntar
~i gratuit a fost alcàtuit din 210 învâtâtori, 80 preoti, 7 profesori, 29 ingineri agricoli, 32
medici, 7 pretori, lJ moa~e comunale, J 8 notari, 4 secretari comunali, 17 agen\i
ag.ricoli, 10 ~efi de post, 8 mai~tri ~i maestre ~i 16 st_udeNi,, un t_otal de 45 1 persoane.
11
Idem, Cuvântarea din 30. 12. 1944 in fala Sfatului Climinului Cultural Judetean Arge~ eu prilcjul rctrngcrii
c.Jin tilnctia de Director.
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Acest corp didactic în prima serie de cursuri târâne~ti ~i-a desfü~urat activitatea în trei
directii: educatie sanitarâ a satenilor = 380ore ; educatie gospodareasca = 1.066 ore;
educatie cetateneasca = 1548 ore, vizând: credinta, morala ~i patriotismul satenilor.
În cadrul Caminelor Culturale s-au realizat în perioada analizatâ ~i alte
activitati pe care le enumerâm: 1. Sectiunea pentru
cultura sanâtatii ~i asistenta sociala: s-au înfiintat
fannacji sate~ti; s-au organizat campanii sanitare, s.:c,;:s
au dat consultatii medicale gratuite, s-au construit
fântâni ~i s-au asanat locuri insalubre - ml~tini,
hele~tee s-a organizat hora satului la camin,
mutându-o de la cârciuma, au fost ajutate cantinele
~colare, s-au colectat fonduri de ajutorare a
invalizilor ~i a familiilor osta~ilor de p.e front; Il.
Sectiunea pentru cultura muncii: s-a ini~iat procesul
de constituire a ob~tilor agricole, s-au înfiintat
gradinile de zarzavat pentru cantinele ~colare, s-a
încurajat cultivarea p.lantelor industriale textile ~i a
celor oleaginoase, s-au înfiintat pepiniere de pomi
fructiferi ~i s-au facut cursuri de altoit, s-a înfiintat
cultura plautelor medicinale, s-a încurajat curatirea
izlazurilor ~i cre~terea vitelor, s-a încurajat
F.1g. 4. octavian
· Neam/u
apicultura ~i sericicultura, s-au înfiintat mici
ateliere de fabricat obLecte casnice ~i a materialelor
de constructii u~oare (carâmizi arse), s-au fàcut Ieqii practice de bucatârie la cantine
~colare, s-au acordat de la Fundatia Culturalâ Regalâ ajutoare pentru repararea
podurilor, podete, ~osele, ~coli, biserici, primarii ~i dispensare; III. Sectiunea pentru
s-au
cultura mintii ~i a sutletului: în afara cursurilor tarâne~ti prezentate mai sus,
înzestrat câteva zeci de biblioteci sate~ti cu carti de interes pentru sateni, s-am
organizat coruri sàte~ti, s-a cultivat jocul românesc ~i s-a reînviat portul românesc,
organizându-se concursuri dotate eu premii.
Multi conducrttori de C!imine culturale în acea perioada au început ca în mod
~tiinfific sa studieze satul în care locuiau, culegând date pentru alcatuirea monografiei
acelor locuri ~i coleqii de folclor. De comun acord eu Episcopia Arge~ului ~i eu
lnspectoratul ~colar, în multe sate s-a efectuat centralizarea bibliotecilor, toate fiind
aduse la Caminul cultural, având un singur bibliotecar, dar neamestecându-se cartile,
fiecare institutie pàstrându-~i dreptul de proprietate asupra cartilor sale. S-a cultivat
gustul cititului prin raspândirea revistelor ,,Albina", ,,Caminul Cultural" ~i ,,Arge~ul" la
sale. S-a popularizat emisiunea pentru sate ,,Ora satului" prin înzestrarea a 30 Camine
culturale cu aparate de radio, date sub forma de recompense dupa merite.
În afara acestor aqiuni, realizate cu fonduri de la Fundatia Culturala Regala
s-au mai dat spre încurajare: 25 pluguri, 20 pra~itoare, 20 grape ~i alte utilaje agricole.
Valoare actiunilor întreprinse de Caminul Cultural Judetean Arge~ în perioada 19421944 depa~e~te 2 (doua) milioane lei în preturile anului \ 942 14 •

Ji

1

' Idem, Refera! prezentat la Congresul de la Craiova, în data de O1.1 O. 1943, eu privire la activiLatea
Cnminului Cultural Jude!ean Arge~.
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Organizarea Caminelor Culturale ~i de ~coli tarane~ti în satele arge~ene în
timpul celui de al doilea razboi mondial se datoreaza actiunilor Directorului Caminului
Cultural Judetean - Marin S. Diaconescu ~i ale inspectorului judetean al Càminelor
Culturale Constantin Dejan, care au fost ajutati de secretarii Haralambie Sepeteanu ~i
Mihail Marinescu. Un sprijin material substantial a acordat Fundatia Culturala Regalà
prin directorul general prof. dr. Octavian Neamtu ~i prin scriitorul Alexandru LascarovMoldovan inspector general al Fundatiei.
Prin activitatea desfü~uratâ de Caminele culturale arge~ene în timpul celui de
al doilea râzboi, mondial s-a confirmat în mod strâlucit metoda de lucru a prof.
Dimitrie Gusti cunoscuta sintetic în fonnula ,,cunoa~tere ~i actiune", realizându-se
antrenarea elementelor locale sa-~i puna energia ~i competenta în slujba ridicàrii
nivelului de trai ~i civilizatie a satelor, prin actiuni social-culturale ~i economice
organizate. A~a cum se poate constata din materialul prezentat, aqiunile Câminului
Cultural Judetean au fost ample, de~i de scurtâ duratâ ~i au fost inspirate de pasiunea
sincerâ de a contribui la ridicarea satului arge~ean, care era mizer ~i înapoiat.
În anul 1945, din initiativa lui Dimitri Gusti, în cadrul Academiei s-a înfiin\at
Consiliul National al Cercetarii ~tiintifice 15 •
0 încercare de a face sa supravietuiascâ sub o alta denumire lnstitutul Social
Român, pentru a se putea aborda eu succes tema majora din preocuparea profesorului:
monografia sociologica a României. Trei ani mai târziu, în 1948 Fundatia Culturalà
Regalà a fost desfiintata pentru câ Regele Minai I al României a fost obligat sa abdice
de guvernul instaurat eu tancuri sovietice. Câminelor culturale, sub alta coordonare, leau fost destinate ac\iuni culturale în exclusivitate. În cele din urma eforturile depuse
pentru modernizarea satelor arge~ene în timpul celui de al doilea râzboi mondial, s-au
irosit din cauza ca întreaga conceptie a actiunii a fost rodul unor iluzii reformiste
generoase, însâ realitatea dupà anul 1948 s-a dovedit mai puternicà ~i a frânt brutal
aripile unor elanuri frumoase.

THE ORGANIZATION OF CULTURAL CLUBS AND RURAL SCHOOL
IN THE VILLAGES OF ARGE~ COUNTY DURING SECOND WORLD WAR
Abstract
Somme intellectuals from Arge~ County organized cultural clubs and rural
schools, with confirmed the method of work of the professor Dimitrie Gusti, a method
synthetically known as ,,knowledge and action".

,; 1. Sachelarie, Consiliul Na/ional al Cercetiirii $tiinfifice, Scurta privire istoricii, in Buletinul informaliv.
:fliinJific ~; administra/iv, vol. I, nr. 1, 1948, p. 11-27.
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RUGÀCIUNEA ÎN MARILE RELIGII.
ELEMENTE DE FENOMENOLOGIA RELIGIEI
IOAN STANCU •
1. Spre o fenomenologie a ruglciunii
1.1. Antropologia actului religios. Nae Ionescu afirma ca actul religios este o

stare de spirit care se desfà~oara inlâuntrul omului ~i care implicâ douâ elemente: eu ~i
Dumnezeu. Raportându-se la Dumnezeul transcendent, actul religios constituie în
esenta sa un ,,act tranzitiv", de ie~ire a individului din el insu~i ~i de relationare cu ceva
din afara sa 1•
Actul religios, in acceptiunea filosofului român, este un act de cunoa~tere ~i de
traire în acela§i timp, care depà~e~te granitele cuno~tintei ~i con~tiintei rationale.
Punctul de origine al actului religios este totodatâ ~i telul clitre care se îndreaptli: de la
om, în el insu~i, fiind un fel de reducere a religiozitâtii în cadrul subiectivitâtii
individuale.
Filosofii religiei s-au întrebat dac!t existli o facultate psihologicà anume
(precum facultatea de a judeca, de a gândi, de a simp, de a cuno~te) prin care omul
trliie~te actul religios. Pomind de la premisa cli faptul religios se mi~cli în ait plan al
realitlitii, Nae lonescu gâsea cli in acest ait plan de realitate ,,legile obi~uite ale vietii
noastre suflet~ti, adicli a§a numita cauzalitate psihologica", nu mai sunt valabile.
Deoarece actul religios nu face parte din categoria actelor psihologice ci este ,,un act
noetic"2, adicà unul de gândire §ide cunoa~ere.
În analiza actului religios Nae lonescu pome§te pe trei câi.: mai întâi incearcli
sa stabileascli dacli actul religios este trliit de universalitatea omenirii; in al doilea rând,
sa cerceteze daca este de sine stlitlitor §Î deosebit de toate celelalte încât sli
îndreptliteasca constituirea unei §tiinte aparte (filosofia religiei); in al treilea rând, sa
identifice legile speciale §Î caracteristice ale acestei ~tiinte.
Orice act religios este bipolar, cei doi poli fiind diferiti ca esentli: primul
transgreseaza ~i transcende aceastâ realitate §Î se îndreaptâ spre un obiect din afara sa
(numit Dumnezeu, divinitate, Marele Anonim) iar celalalt este însu§i acest obiect
transcendent care împline~te actul religios. Actul religios este, totodatâ, §Î bidirectionat:
chemlirii omului catre Dumnezeu trebuie sa-i raspundà chemarea lui Dumnezeu clitre
om, iar ambii poli trebuie sâ fie în mocJ necesar atin§i.
' Facultatea de Teologie OrtodoxA, Univcrsitatca din Pit~ti.
1
Nae lonescu, Pre/egeri de Filosofia religlei, Biblioteca Apostrof, Cluj, 1993, p. 34.
2
Ibidem, p. 52.
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În viziunea altui filosof român, Lucian Blaga, · ideea sacrului izbucne~te din
izvorul de cunorujtere cel mai profund, care se gâse~te în suflet. Omul posedâ o
,,dispozitie" latentâ care, sub o anumita influenta sau în chip spontan, poate deveni o
câutare nelini~titâ, un dor arzàtor, ,,care n-are repaos pânâ când n-a prins con~tiintà de
sine însu~i ~i nu ~i-a ajuns Fiinta"3 • $i tocmai aceastâ dispozitie interioarà spre aflarea
lui Dumnezeu îl ~cuse pe Fericitul Augustin sii se întrebe: ,,De unde-1 cunosc toti ca
sâ-l doreascâ în a~a mâsurâ? Unde l-au vl\zut, ca sà-1 iubeascâ? Noi îl avem. ~i nu ~tim
cum!".
Dispozitia pe care ratïunea umen11 o poart11. în ea de la aparitia sa în istorie
devine instinctul religios care a atins aceastâ tintâ datoritii continutului obscur al unei
4
idei apriorice, din care el îns~i s-a desprins: ideea secrului •
$i tocmai aceastâ dimensiune a omului face studiul antropologiei actului
religios (sau a religiei) iar câmpul ei de cercetare se vâde~te a fi compus din datele ~i
experientele spiritului uman.

1.2. Puterea cuvintului. Rugiiciunea prin cuvinte nu poate fi tratati1 separat
de celelalte forme ele ei: ruga interioara a cre~tinismului, meditafia de tip budist,
dansurile, ofrandele, prostemârile, mâtâniile, care alciituiesc un tot unitar.
,,În unele religii africane, scrie Claude Riviere, o semnificatie echivalentâ eu
aceea a cuvântului rostit o au: posedarea, libatia de alcool pe pâmântul striimo~ilor,
vi1rsarea de sânge proaspât pe movila vodoo-ului" 5•
De altfel rugâciunea pe care noi o tratiim separat se înscrie de fapt într-o
ceremonie, într-o succesiune de mornente ale unui ritul individuel sau colectiv.
În fenomenologia rugàciunii, Claude Rivierre subliniazâ urmiitoarele aspecte
comune în toate religiile: puterea cuvântului - rugâciunea are eficacitate gratie puterii
vitale care sâl~luie~te în cuvântul rostit, care descàtu~eazii fortele luminoase din
univers; !imbajul propriu evoc!rii - functia liricli a rugâciunii ca limbaj invocativ,
evocativ ~i exclamativ reiese din striglltele de durere, de fricli sau de bucurie;
participarea - solidaritatea participativl1 dintre ordinea umanâ ~i ordinea supranatural!I.,
a omologiei dintre lumea de aici ~i lumea de dincolo; efectul de sublimare ~i sfintenie prin rugi1ciune credinciosul se simte în siguranfâ in fata divinitâtii, sfinpndu-se prin
comuniunea eu sacrul 6 •
În iconomia Mântuirii, cuvântul reprezintâ atât instrumentul de dialog la nive!
uman, dar ~i în comunicarea divino-umanâ. Ci.lvântul omenesc, rostit în rugàciune,
devine reflex al Logosului ~i participâ la misterul întrupa.rii Acestuia. Sub impulsul
Puterii Dumnezeie~ti, Cuvântul dii limbii ,,ascup~ de sabie" (Sf. Grigorie de Nazianz),
în gura purtâtorilor de har, cuvântul devine vindecare pentru bolnavi, iertare pentru
pâcât~i. liant pentru cei care mârturisesc ac~i credintâ,,Darul cuvântului la om e considerat ca un reflex al actului divin prin care
TatAl n~e pe Cuvântul Sâu", spunë Grigorie de Nazianz7 •
'Lucian Blaga, Cun dejilOSDjia religiei, p. 234; loan Stmca, Originea li.fiinfD religiei, vol. L ~ti, 1999,
p. 18.
' Ibidem, p. 235.
s CIBllde Riviare, Socio-antropologia religiilor, Editura Poliront, I~i, 2000, p. 100.
~ lbiœm, p. 102.
' Apud ibidem, p. 84.
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Lumea a fost creatâ de Dumnezeu prin Cuvântul, de aceea Cuvântul umple
întreg universul, fiind prezent in fiecare lucru creat. în Cuvântul lui Dumnezeu ,,tràim,
ne mi§càm §i suntem" (Fapte 17, 28).
Sfânta Scripturà, care contine Cuvântul lui Dumnezeu, ,,este un mesaj al lui
Durnnezeu càtre om, câtre fiecare om, e un apel adresat persoanei ca ea sâ-L cunoascà
pe Durnnezeu in mod personal, sl se intâlneascà cu Hristos §Î sâ traiasca pentru El §i nu
pentru ea însli§i" 8•
Cuvântul lui Dumnezeu este purtâtor de viaîi!\. Flirâ el nu vom ajunge sa trâim
însil§i viata divinâ a Tr~imii. ,,A vorbi înseamnli a exprima ceea ce se glise§te în lucruri,
a face vlizut §i lucrâtor _ceea ce stli in spatele lor drépt realitatea dinamicâ cea mai
profundà drept ins~i vocap.a lor. Când Durnnezeu vorbe§te, El creeaza lucrurile, le
face sa apara, când. Dumnezeu dâ un nume lucrurilor, El le stàpâne§te intinzându-~i
asupra !or puterea Sa, le duce la realizarea propriei loc vocaµi, pentru cà, a~a cum sta
scris, Cuvântul Sâu este lucràtor ~i nu se intoarce înapoi fàrà a fi produs un efect"9•
Persoan_ele umane sunt intr-o relaµe dialogicli eu persoana Cuvântului §Ï cu
semenii, spune Pr. Stàn.iloa~. ,,Fiecare om e un cuvânt gânditor ~i in dialog cu Cuvântul
persona! dumnezeiesc ~i cu celelalte cuvinte personale urnane" 10•
În Vechiul Testament Cuvântul lui Dumnezeu ~i-a fficut simµtli prezenta §i
actiunea personala. in relape eu oamenii, prin cuvinte ~i fapte directe, preglitindu-i
pentru viitoarea Lui prezenîi!\ persona!! în Iisus Hristos - Cuvântul §i Fiul lui
Dumnezeu întrupat
În Hristos, Dumnezeu ne-a descoperit taina ascunsà de la facerea lumii. $i ,,na fost suficient ca Durnnezeu sà trimita oamenilor numai cuvântul Sàu, ci El însu§i a
luat chip va.zut pentru ca oamenii sà aibà siFuranîi!\ deplinâ despre El §i ca sli comunice
Dumnezeu eu oamenii intr-un mod deplin" 1 •
Cuvântul Domnului este sàmânta care rode~te în viata cre~tinilor prin lucrarea
Duhului. Toate Sfintele Taine au ca element central Cuvântul: ,,Cuvântul cheamà,
treze§te, deschide U§B inimii prin credintâ: Ta4tele, indeosebi dumnezeiasca Euharistie,
face sa. intre Hristos in câmara noastrà, sa. c_in!m eu El" spune Pr. Constantin Galeriu 12 •
Dupli Întruparea Cuvântului, tot1 -~re§tinü sunt chemati sà-L màrturiseascà pe
Hristos, spune Pr. Sta.niloae: ,,Nu numai Apostolii §i urma§ii lor vor comunica
oamenilor lumina primitli de la Hristos ci §Î toµ cei ce prim.esc de la ei lumina credintei
în Hristos, deveniti §i ei luminli. $i ei lumineazâ, nu numai prin màrturisirea credintei
lor prin cuvânt, ci ~i prin viata_ lor trâità mai mult sau majpupn dupà modelul lui
Hristos, eu ajutorul puterilor lor variate, primite de la Dwnnezeu" 1 •
În Evanghelia dupà Matei ( 10, 32), Mântuitorul Hristos spune câ va marturisi
înaintea Tata.lui ceresc pentru cei ce-L vor mârtur:isi in lumea aceasta. lar Sfiintul
Apostol Pavel, referitor la exprimarea credintei prin cuvinte, afinna acest lucru: ,,Ca de
vei rnlrtur:isi cu gura ta câ Iisus este Domnul §i vei crede in inirna ta câ Dumnezeu L-a
• Enzo Bianchi, CU\ltÏnl 11 rvglichHle,. l"1rodllcere fn leétura dulwvnicea.Jcd a Scripturii, Editura Deisis,
Sibiu, 1996, p. 23.
• Ibidem, p. 24.
10
D. Staniloac, Teologia dogmalicd ortodom, vol. 2, p. 7.
1
' Nicolae Dur!, Propovath,irea 1i SjinJele Taine, Editura IBMBOR, Bucur~ 1998, p.142.
12
Apud Ibidem, p. 147.
11
D. Sll!niloae, lisu.s Hri.Jtos luminll hmiii ... , p. 165.
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înviat pe El din mofîi, te vei mântui. Clici eu inima se crede spre dreptate, iar eu gura se
m!1rturise~te spre mântuire" (Romani 10, 9-10).
Cuvintele sunt mijlocul prin care persoanele con~tiente exprim!1 ratiunile
existentei lor ~i leg!1turile dintre aceste rapuni. Exprimarea realit!itii se face prin
cuvinte. Dumnezeu a fli.cut omul ca fli.ptur!1 cuvânt!1toare, social!1, ce are nevoie s!1
comunice eu ceilalµ. ,,Chiar Creatorul lumii ~i al oamenilor a dat oamenilor puterea sli
exprime prin cuvinte viata !or legatli de !urne ~i rationalitatea celor din !urne, iar, într-o
m!1sur!1 oarecare sau analoag!1, ~i pe Dumnezeu, Creatorul !or. Aceasta o exprimli
Evanghelistul loan, declarând c!1 Fiul lui Dumnezeu este Cuvântul fru-li de început, ~i
prin El s-au creat toate" 14.
Cuvintele sunt mijlocul prin care se realizea.z! dialogul dintre persoane, deci ~i
comunicarea omului eu Durnnezeu. Dar pentru a putea a fi ascultat de Dumnezeu omul
trebuie s!1 se curete de plicate pentru c!1, potrivit Joan 9, 21: ,,Dumnezeu nu-i ascultâ pe
cei p!1c!1to~i", întrucât p!1catul îngreuneazli mintea ~i îi r!1pe~te întelegerea iar inima
învârto~at!1 nu se mai poate în!1Ita la Dumnezeu. Rugàciunea a clirei sursà este cuvântul,
are putere cur!1ptoare. Iar adèvàrata curàtire a omului tot prin cuvânt vine, prin
mlirturisirea în fata lui Dumnezeu a ceea ce-i apasà con~tiinta in Taina Mlirturisirii.
Cele ce sunt înl!luntrul omului sunt exteriorizate prin cuvântul rostit care în
felul acesta reflecta particularitatea fiecliruia. Comunicarea din Taina Spovedaniei,
mlirturisirea pàcatelor prin cuvânt, implicli o convingere profundl!. ~i o con~tientizare
reall!. a ceea ce mlirturise~te. Tocmai in aceasta rezidl!. importanta acestei Taine: dacli
Dumnezeu a creat lumea ~i omul prin Cuvânt, omul se re-crea.z! pe sine, se re-na~te
prin cuvânt in Taina Mlirturisirii; dacli Fiul lui Dumnezeu s-a Întrupat ca expresie a
vointei divine, cuvântul m!irturisit in fata duhovnicului ca reprezentant al lui Dumnezeu
înseamnli expresia vointei proprii de re-na~tere.

2. Rugllciunea îo istoria religiilor
2.1. Rugllciuoea primitivli. Fenomen universal al religiilor, rugliciunea a
cunoscut o lungl!. istorie in dezvoltarea umanitâtii. În forma sa primarli ~i elementarli
rugl!.ciunea poate fi definitl!. ca ,,un act de cuit prin care oamenii intrl!. în comuniune eu
o fiint!1 superioarli, supraumanli, conceput!1 ca fiind personalll ~i experimentatli ca fiind
realli ~i prezentl!., de puterea cl!.reia oamenii se simt dependenti" 15 •
A~adar, rugliciunea implica existenta unei fiinte supranaturale, investitl1 cu
puteri supraomene~ti prin care poate îndeplini o dorintA, realiza o cerere etc. a omului
care se roagli. Rugl!.ciunèa reprezinta comunicarea dintre un ,,eu" ~i un ,,Tu", fie cli este
verball!. sau nerostitâ, fie c!l se face prin gesturi simple sau printr-un întreg montaj
teatral, fie ca este individual!1 sau colectiva, fie cli este o ~iruire spontan!1 de cuvinte
sau red!l formule consacrate, stereotipe.
La rigoare se poate spune c!l rugaciunea primitivilor reprezenta rostirea unor
formule magice prin care erau invocate fiintele sau fortele sacre. Totu~i, existâ o
anumitl!. distinctie Îlltre rugaciune ~i rostirea acelor formule, in primul rând în ceea ce
prive~te scopul acestora ~i rlispunsul a~teptat. Clici dacii prin rugliciune omul încearcli,
folosindu-~i puterea convingerii, s!l obtinli de la fiinta superioarli un favor, prin rostirea
1
'

Ibidem, p. 3S-36.
"New Catholic Encyclopedia, Vol. XI, San Francisco, Torino, London, Sydney, articolul prayer, p.667.
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formulelor magice se ûicearcâ reducerea dacà nu anularea unor efecte, în general
negative, ale actiunilor sâvâr§ite de divinitâti. Dacâ rugâciunea ~teaptâ un raspuns de
la fiinta superioarâ, rostirea formulelor: magice a§teaptâ producerea imediatâ a
rezultatului dorit.
Confinutul rugâciunilor la triburile primitive traduce nevoile lor concrete,
individuale sau ale comunitâlii, cererile având obiective definite, rnateriale. Formele
sub care se prezintâ rugllciunile sunt: strigâte, plângeri, auto-condarnnare, lamentâri,
adulâri, lingu§eli. lar, dacâ râspunsul divin se face a§teptat, omul prirnitiv nu ezitâ sà
ameninte, sà repro~eze, sli §antajeze.
Diferitele fonne Ûl care primitivii î~i exprimau dorintele càtre fiintele lor
sacre, permit întocmirea unei tipologii a rugâciunii.
Rugi'iciunea de cerere (petifionari'i). Este tipul de rugàciune specific relatiei
,,dau pentru a primi" dintre om ~i divinitate ~i implicâ din partea omului promisiunea
sau sacrificiul.
Rugi'iciunea de mulfumire. Omul primitiv Î§Ï exprima gratitudinea prin
oferirea unor mici daruri zeitâtii binevoitoare.
Rugliciunea primitivâ se compunea din douà pârµ: 1. o fonnulà de adresare a
divinitâtii, reprezentatâ prin numele divinitatii câruia, de multe, îi erau alliturate unele
epitete menite sli màguleascâ divinitatea §Ï sà faciliteze obtinerea favorurilor §Î 2.
rugaciunea propriu-zisâ.
Observând diferitele succesiuni de cuvinte care îi aduceau îndeplinirea
cererilor, omul prirnitiv începe sli le rosteasca mai des, cu încredintarea cli îi sunt de
bun augur. Acestea devin cu tirnpul formule consacrate pe care credinciosul le roste§te
ceremonial, cu anumite ocazii legate de momentele importante ale vietii (na§tere,
casâtorie, moarte) succesiunea zilelor §Î a anotirnpurilor etc. Astfel se na§te limbajul
particular al rugâciunii, caracterizat prin solemnitate, ritualism §Î sacralitate.
2.2. RugAciunea in religiile popoarelor antice. RugAciuni ~i imnuri in
cadrul inifierilor din Egiptul antic. Egiptenii pastrau cu târie tainele inifierii. La
ritualurile egiptene participarea era redusâ la maximum, Ûl sensul câ nwnai marele
preot intra în partea interioarli a templului ûichinat unui zeu, acolo unde se afla statuia
zeului, pentru a face toaleta zilnicâ a zeului. Egipteanul de rând se ruga Ûl casa sa, unde
avea amenajat un loc special pentru rugâciune §Ï amulete ale zeilor. Pozitia de
rugâciune putea fi îngenuncherea însotitll de sârutarea pàmântului, ûitinderea la plimânt
cu un picior îndoit sub trup, culcat pe burta cu degetele scormonind pàmântul sau
ridicarea bratelor.
Rugaciunile egiptenilor erau fie de irnplorare sau cerere avansatâ càtre zei, fie
de laudli, de wnilinr, cu promisiuni fâcute zeilor sau rugliciuni personale (mai ales în
templul lui Osiris) 1 • Imnurile care erau de fapt ceea ce întelegem noi prin rugliciuni,
constituiau un fel de jertfà, de prinos adus zeilor. ,,Imnurile sunt caracterizate prin ceea
ce s-a nwnit genul predicativ, care se poatè întâlni la iudei, la sumerieni §Ï la asirobabilonieni. El consta în prearnârirea unui zeu in actïunile §i natura lui, prin enumerarea
numelor, atributelor sale, a ceea ce este §Ï a ceea ce slivâr§e§te. Astfel, partea de
doxologie, de sllivire din imn este scoasli în relief. Imnurile încep, în general, printr-o
11
'

Constantin Daniel, Cullura spirilua/ti a Egiptului anlic, p. 102.
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formulâ de salut adresatâ zeului, iar orantul vorbe§te cu zeul la persoana a II-a singular,
17
dar trece uneori §Ï la persoana a III-a singular in laudele ce le aduce zeului" •
De mentionat faptul c!i ritualurile egiptene cuprindeau fu general reprezentatii
dramatice, dintre care unele aveau un caracter strict secret §i se adresau celor initiati
(Exemplu: purificarea statuii zeului, reprezentaµa eu tema ,;uciderea lui Osiris" ). 18
Egiptenii se rugau la Aton-Ra, Soarele, cu astfel de cuvinte: ,,Sclipind de
frumusete, te-arâp la orizont,/ Aton cel viu, intâia obâqie a vietii;/ Zeu Bell de pereche,
putemic cum nu-1 altuV Fl1cut-ai lumea dupâ placul tâu ... /" 19 •
Asiro-babilonienii se rugau zeului Sam!§ cu astfel de cuvinte: ,,Tu asculti, o,
Sama§, rugâciunea, implorarearea §i adorarea; umilinta, îngenuncherea, recitarea
rugilor §i pocâinta./ Din adâncul inimii strigà sârmanul c!itre tine;/ aml1r'tul, slabul,
apasatul, sl1racul,/ Evlaviosul vin înaintea ta cu psalmi §i prinoase" 20 .
Chiar dac!i imnele cântate de sumerieni in temple au ramas acelea§i ~i pe
vremea asiro-babilonienilor, unele conceptii teologice s-au modificat esential. Au
apl1rut alte zeitàp care le-au înlocuit pe cele sumeriene §Î importanta preotilor a crescut.
Asiro-babilonienii invocau zeul cu adres!i precisâ spunându-1 numele la începutul
rugâciunii; apoi erau pomenite calit!µle acestuia §Î apoi cererea propriu-zisâ. ,,Mai rau
era când numele zeului nu era cunoscut. ln acest caz, credinciosul se putea ruga zeului
necunoscut sau zeitei necunoscute" 21 .
Rugàciunile mesopotamiene au fost scrise fie în akadianâ fie în asirianâ. Ele ar
putea fi grupate dupa zeitatea invocata (de exemplu rugàciunile c!i.tre Anu, mare le zeu
al cerului, câtre $ania§, zeul soarelui, Sin, zeul lunii, l§tar, zeita iubirii §i a râzboiului,
etc.) sau dupâ persoana care se roagà ( regele sau simplul credincios) sau dupll scopul
urmârit: rugàciuni de laudâ, de cerere, de implorare, etc.
Zeita l§tar era lâudatâ cu astfel de cuvinte: ,,Cântati-o pe zeitâ, pe cea mai
importantâ dintre zeite;/ slâvitâ fie stâpâna oarnenilor, cea mai mare dintre fiintele
divine;/ Cântati-o pe l§tar, cea mai impun!itoare dintre zeit!p ... ". Zeului $ama§ îi erau
adresate cuvinte de Jaud!i: ,,~a§, când tu te scoli, oamenii ingenuncheaza/ ...
stralucirea ta trece peste tot pffrnântul... Acelora care îngenuncheaza în fata mâretiei
tale, tu le ridici pâcatele ... Tu auzi rugaciunea spusâ în surdina, plina de umilint!i de
c!!.tre cel ce stâ in genunchi înaintea ta ... " 22 . Se poate spune câ rugâciunile de laud!!.
erau 1àcute de cercurile restrânse, in vreme ce rugaciunile de cerere erau mult mai
râspândite.
Hittitii. Cu mentalitate practicll, hittitii se întorc câtre zei numai la nevoie.
Zeit!!.tile lor sunt astfel reduse la starea de regi sublimi. În cazuri de necesitate, hittitii se
rugau pentru a cere zeilor sâ asigure desfü§urarea normal!!. a anotimpurilor, de exemplu,
17

Ibidem. p. 108.

1
•

Printre pu1inii straini care au fost acceptati sil prirr.eascll initierea egipeanil se numllril: Platon, Pitagora,
Thales, Licurg, Solon, Jamblic, Plutarh $Ï Herodot. Herodot descrie ceremoniile publice la care participa $i
dramele simbolice, dar pilstreaza o tilcere totalll. asupra tainelor de inifiere: ,,Asupra acestor mistere, pe care le
cunosc filril exceppe, buzele mele sunt obligate sil pilstreze o tilcere religioasll.", Cf. Paul Brunton, Eglptul
secret, Editura Ro-Princeps, Bucu~ti, p. 118.
19
Poezia Egiptuluifaraonic, trad. Ion Acsan, Editura Univers, Bucu~ti, 1974, p. S1.
211
Athanasie Negoitll, Gandirea siro-babilonianli ÛI 1exte, Editura :;ltiinfificll, Bucure~ti, 1975, p. 206.
21
Constantin Daniel, Civiliza/ia asiro-babilonianli, Editura Sport-Turism, Bucure$ti, !OBI, p. 241.
22
A. Falkenstein, W von Soden, Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete, Zurich-Stuttgart, 1953,
~~
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sau a echilibrului cosmic Cuvintele erau sîmple, însotite de gesturi §i de folosirea unor
produse frumos mirositoare. Hittitii invocau în rugâciunile ]or o serie de zeitâti cum ar
fi: zeul Soarelui (uneori este vorba de Istanu- Sorele din cer, sau de ipostasul feminin al
Soarelui - zeita Arinna), zeul furtunii §i pe fiu] acestuia, zeul vegetaµei, la care se
adaugâ o serie de zeitâti locale, zeite ale destinului, zeitâp protectoare sau U§tar din
Ninive sau l§tar din Samuha. De remarcat faptul câ rugâciunea hittitilor exprimâ
încrederea omului în sine ÎDSU§i în fata zeilor. Este departe de rugâciunea surnerianâ cu
tentâ de resemnare §i pesimism mai apropiatâ de rugàciunea babilonianâ. Rugàciunea
aceasta, care poate fi consideratli ca un model de pàgânism, este o. ml1rturie a unui efort
de rationalitate infra naturam apreciabil2 3•
Grecia a transmis o bogatâ Jiteraturâ mitologicâ. Dar foarte putine rugàciuni
propriu-zise. Dacà accept!m definipa pe care anticii au transmis-o cre§tinilor, dupà
care ,,rugàciunea este o convorbire a omului eu Dumnezeu", trebuie sà includem toate
actele prin care omul se adreseazà divinitâpi §i deci trebuie sâ considerâm irnnele,
întreaga poezie imnograficâ a Antichitâpi drept rugâciuni. De aceea, aceste cântâri de
laudâ sunt considerate rugàciuni, altfel decât cele de cerere sau de iertare. Or, din
acestea sunt multe în lumea greceascâ. Ne gândim la cuvintele de laudâ pe care eroii lui
Homer le adresau zeitliplor sau la cele care apar în scrierile lui Hesiod. In afarà de
rugâciunile personale, sunt rugàciunile publice, care erau fàcute de o persoanâ în
numele cetâtenilor unui o~ sau al unui grup; erau rugâciuni de multumire pentru
protecpa acordatl de zeu într-o situape nefavorabilâ cetlpi respective sau zeul era
implorat sâ apere cetatea de intemperiile naturale sau de ràzboaie, etc. Irnnul dezvoltâ
structura rugâciunii: invocatia, numele zeului, enurnerarea acµunilor §i calitâtilor
acestuia, recuno~terea puterii sale, cererea finalà.
De remarcat câ rugâciunile grecilor scot in evidenta o oarecare familiaritate cu
zeii, modul natural in care se poartâ convorbirea cu zeitâti}e. ,,Auzi-mâ, zeu cu arcul de
argint, cel care domne§ti cu putere peste Tenedos; dacâ eu am ridicat vreodatli un
templu care sâ-ti fi plltcut, dacâ eu am ars pentru tine vreodatâ capre §Ï tauri,
îndepline§te-mi dorinta: fà ca danaeenii sà plàteascâ Iacrimile mele" (Iliada) 24 •
Rugâciunea romanâ are trâsàturi comune cu cea greceascâ. In ambele cazuri,
rugàciunea era în legâturà cu sacrificiul sau cu unele acte cultuale. Era foarte
importantli numirea exact! a zeitâtii câreia îi era destinatâ rugliciunea sau imnul de
laudâ. Romanii p!!.strau formule arhaice de rugâciune, recitate sau cântate. De cele mai
multe ori, rugâciunea romanâ fitcea parte. dintr-un ritual. Ceremoniile publice erau
executate de clltre un magistrat, asistat de un monitor, în general un ,,pontife" care îi
spunea rugâciunile25 •
Rugâciunile publice romane aminteau de rugàciunile cetâtilor grece§ti.
Acestea erau cereri colective. Cicero spunea atunci când a fost ales consul: ,,Fie ca
alegerea aceasta sâ aibli pentru mine, pentru credinta mea §i pentru mandatul meu o
unnare bunà §i fericitâ... sà aducà poporului roman pacea, lini~tea, §i concordia". Ar

23

E. Laroche, La priere hittite: vocabulaire et typologie, Annuaire de I Ecole Pratique des Hautes Etudes,
Paris, 1964, p. 23.
2
fascicules
~ Andre Mehat, Dictionnaire de Spiritualite Ascetique et Mystique Doctrine et Histoire,
LXXXIV-LXXXV, Paris, 1986, coll. 2209.
25
F-J Dolger, Antilce und Chrlstentwn, t 2, Munster, 1930, p. 245.
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trebui sli vorbim, in cazul grecilor ~i al romanilor, de o adevâratâ ~coalli a rugliciunii
publice care era în legliturli eu oratoria, au arta de a vorbi frumos, disciplinli studiatà de
filosofi ~i aplicat!I. de toti oamenii de litere, de oamenii politici, etc. Allituri de aceste
rugliciuni publice erau rug!l.ciunile rituale, rugliciunile spontane, texte ale unor astfel de
rugliciuni fiind retinute de scriitori.
2.3. Rugiiciunea în rellgiile monoteiste.
În iudaism. Credinta în Dumnezeu Unie care distinge religia lui Israel de
celelalte religii, atrage dupli sine mutatii esenpale în actul rugiiciunii. Rugliciunea, de
data aceasta, este adresatli lui Dumnezeu Creatorul; în virtutea faptului cli El a creat
ornul dupli chipul ~i asemlinarea Sa, omul are capacitatea de a vorbi cu Durnnezeu:
chiar dacli leglitura omului eu Dumnezeu a fost ruptli prin neascultarea poruncii divine,
dialogul este reinnodat, iar umanitatea pome~te pe drumul mântuirii. Leglimântul între
Dumnezeu ~i ,,poporul ·Sliu" este mlirturia acestui dialog. Condiµile acestei relatii sunt
exprimate prin Lege; dar promisiunile, ffigliduintele sunt ~i ele in legliturli eu acest
Leglimânt. Dialogul dintre Dumiiezei ~i poporul Sliu se face pe aceste douli terne.
Rugliciunile traduc grija ornului de a respecta Leglimântul ~i, aduc aminte de
promisiunile fficute de Dumnezeu. Clici este mereu nevoie de intervenpa divinli, pentru
ca religia lui Israel sli devinli universalli. Rugl!.ciunile personale sunt fficute de obicei eu
voce tare. Numele lui Dwnnezeu este invocat, este ,,strigat", Dumnezeu fiind în felul
acesta chemat la dialog ( este la mijloc o ,,alianfâ"!!!). Vocabularul folosit în Psahni
sau alte rugliciuni este foarte bogat, abundli în metafore, Dumnezeu este preasllivit în
splendoarea Lui, in atotputerea Lui, dar este imediat chemat sli nu uite ceea ce a promis
~i, în virtutea promisiunii facute, sli intervinli în favoarea poporului Sliu.
Pentru exemplificare: ,,De~teaptli-te, slava mea! De~teaptà-te psaltire ~i alliutà!
De~tepta-mli-voi de dimineatli. Lliuda-Te voi între popoare, Doamne, cânta-voi Tie
între neamuri (acesta este începutul) ~i éâtre s:ffir~it ideea se schimbà: ,,Oare nu Tu,
Dumnezeule, vei ie~i cu o~tirile noastre?, Dli-ne nouli ajutor ca sli ie~im din necaz ... eu
Dumnezeu vom birui ~i El va nimici pe vrlijm~i" (Ps. 107).
lslamul. Cea mai nouli dintre religiile monoteiste, islamul a preluat rugliciunea
ca formli de mârturisire a credinfii în Dumnezeu, mai puµn ca cerere, mai mult ca
adoratie. Elementele iudaice ~i cre~tine abundli in tehnica ~i forma rugliciunii. Dar
simplitatea cuvintelor, stilul direct, tandru fac din rugliciunile sufi~tilor adevlirate poezii
lirice. Spre exemplificare voi cita din Rabi o, cliluglirifli din sec. al VIII-lea: ,,De crezi
cli iubesc in vederea Raiului, niciodatli sli nu mà prirne~ti în Rai! De crezi cli Te iubesc
de frica Iadului, aruncli-mli in iad!. Eu Te iubesc pe Tine, Doamne, ~i de aceea Te rog:
nu intoarce Fata Ta de la mine!" sau, intrebatli fiind dacli îl iube~te pe Profet, Rabi a
rlispuns: ,,ÎI iubesc pe Profet, dar iubirea pentru Dwnnezeu este atât de mare, cli nu mai
am loc în inimli sli iubesc ~i creaturile Sale" 26 • Simplitatea vocabularului, franchetea
mlirturisirii iubirii pentru Dumnezeu, profunzimea acestei iubiri sunt trlisliturile
rugliciunii islamice.

16

Textele sunt luate dupa Encyc/opedie de I Islam, tome Dl, Leyde-Paris, 1934.
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2.4. Rugiiciunea creJtinA sau cuvântul ca reflex al Cuvântului Întrupat.
Definifii ~i tipologizAri
Orice ûtcercare de definire a rugliciunii cre~tine nu poate îmbrâfi~a adâncimea
~i, ût acela~i timp, înâltimea de semnificatii a rugaciunii. Conform scrierilor Sfintilor
Plirinti, putem sintetiza definitiile rugliciunii astfel: exprimarea unei cereri câtre
Dumnezeu Tatlil a unuia sau mai multor credincio~i, a vorbi eu Dumnezeu, a te ridica
cu mintea la Dumnezeu.
În cre~tinism este consacratâ o tipologie a rugâciunii: de cerere, de mulp.unire
~i de slavli a lui Dumnezeu. De asemenea, Ûl funcpe de numl\rul credincio~ilor, poate
fi: individualâ sau colectiva. În funcpe de cadrul exterior: acasâ, pe cale, în timpul
muncii, ût bisericâ (rugliciunea liturgicâ).
Rugliciunea poate fi însotitâ de unele elemente formale, exterioare: gestuale în genunchi, eu mâinile ridicate, eu capul plecat, eu mâinile împreunate în dreptul
pieptului; în picioare ,,ca un stâlp" (Sfàntul loan Scârarul); vocale - rugâciunea rostitâ,
strigatâ, cântatli, ~optitâ, pânli la tâcere.
Atunci când nu este posibilâ rostirea cuvintelor (ût timpul lucrului, pe cale),
rugâciunea se poate face eu inima, eu mintea ~i - în forma ei sublimâ - eu inima ~i cu
mintea în rugliciunea lui Iisus Hristos (prin coborârea mintii în inirnli): ,,Doamne, Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie~te-mli pe mine, pliclitosul" ~i prescurtarea ei:
,,Doamne, miluie~te!".
Scrierile despre rugliciune ale Sfintilor Pârinti ne oferâ posibilitatea sintetizârii
modalit!i.tilor în care trebuie sli se facâ rugâciunea:
Neîncetat, ziua ~i noaptea - Însu~i Iisus Hristos a rostit acest îndemn, al
rugliciunii neûtcetate (Le 18,1), adliugând: ,,eu atât mai mult Tatâl vostru Cel Ceresc va
face dreptate celor care câtre El striglt noaptea ~i ziua" (Le 18,7). Domnul ne îndeamnâ
sâ ne rugâm neûtcetat ~i eu stliruinfâ, fàgâduind sâ dea celor care cer, care cautlt, care
bat la u~a cea duhovniceascli.
·
Fierbinte. Sfântul Macarie Egipteanul îndeamnli cre~tinii la ,,rugli fierbinte",
pentru câ ,,Fericit sufletul care se roagâ eu stâruintli ~i eu credint!, ca unul foarte sârac
~i rânit, clt va fi iipsit de învinuiri ~i i se va pregltti ve~nicâ însânltto~ire ~i vindecare,
dar se va râzbuna pe vrlijm~H lut adicli pe patimile pliclitoase" 27 • lar Sffintul Ioan
Scârarul scrie: ,,Preglite~te-te printr-o neîncetatli rugliciune în suflet pe(Jtru cealaltli
rugâciune prin care te prezinti înaintea lui Dumnezeu spre a-i oferi cererile tale fierbinti
~i in scurt timp vei spori mult" 28 •
Cu inima curatll pe care Sffintul Simeon Noul Teolog o define~te astfel: ,,Inima
curatâ este ~i se zice aceea care nu aflâ în sine nici o închipuire sau gând lumesc, care e
atât de dltruitlt lui Dumnezeu ~i de unitâ eu El, clt nu are nici o amintire: nici a
lucrurilor supltratoare ale vietii, nici a celora pricinuitoare de bucurie, ci petrece în
contemplatie ca în al treilea cer ~i e rltpitlt în rai ~i vede arvuna bunlitlitilor fàgltduite
sfintilor ~i se face martorul bunurilor ve~nice, pe cât e eu putintli firii omene~ti. Acesta
e semnul adevârat al inimii curate ~i dovada sigurâ prin care se cuno~te cineva ~i
mâsurile curatïei ~i se vede pe sine însu~i ca într-o oglind!i." 29 •
27

21 de cuvdntar/ despre mdntuire, Editura Anastasia, 2001, p. 92.
Op. cit., Cuv. XXVII, p. SOL
29
Ccle 255 de capetc teologice ~i practicc, in Fl/ocalia, vol. 6, Editura Humanitas, 1997, p. 70.
28
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Cu Iacrimi. Sfil.ntul Joan Sciirarul scria: ,,De~i cuvântul e îndriiznet, izvorul
lacrimilor dupâ Botez e mai mare decât Botezul. Deoarece acela ne curàte~te de
pâcatele noastre de mai înainte. Jar acesta, de cele de dupâ aceea. Si primindu-1 pe acela
toti ca copii, ne-m întinat dupii aceea; prin aceasta însâ 1-am curâtit ~i pe acela. Dac!!
acesta (al doilea botez) nu s-ar fi dâruit de Dumnezeu oamenilor din iubire de oameni,
cu adevârat rari ar fi cei ce se mântuiesc" 30 • Daru) lacrimilor, cerut în cele mai fierbinti
rugâciuni ale Sfintilor Pârinti este o harismâ, o tainâ a experientei mistice. ,,Lacrimile
înaripeazâ rugiiciunea" ~i ,,Cere eu lacrimi, cautâ prin ascultare ~i bate eu îndelungll
râbdare", scria Ioan Scâraru131 . În putine cuvinte: ,,Nu te apuca sâ grâie~ti verzi ~i
uscate", stâ scris în ,,Scara", ,,pentru ca mintea sâ nu t.i se risipeascâ în càutarea
cuvintelor. Un singur cuvânt al vame~ului a înmuiat inima lui Dumoezeu, precum
32
un singur cuvâot spus eu credinfll a mântuit pe tAlharul de pe cruce" •
33
,,În orice loc ~i în orice vreme" : câlâtorind, la masâ, la lucru, etc. Rugâciunea
liturgicâ reprezintâ rugâciunea împreunâ a preofilor ~i a credincio~ilor care compun ,,un
singur trup liturgie". Chiar ~i etimologic, liturghia înseamnii lucrarea poporului
(ÀEttoupytçi = epyov TOU Àaou)34, adicâ momentul de sublimà comuniune, în care omul
se leapâdii de individualitatea sa rugându-se pentru omenirea întreagâ, iar rugâciunea
comunâ devine propria lui rugâciune. Rugàciunea liturgie! are în centrul ei Euharistia,
sacrificiul Mielului ~i gustarea Lui de câtre cre~tinii care devin, astfel, pll~i la
sfintenie. ,,Toatâ Euharistia a fost datâ odatâ ~i nu se sîar~e~te niciodatâ. Mielul lui
Dumnezeu este totdeauna mâncat, dar niciodatâ sfâr~it"35 , scria S:fantul Joan Gurli de
Aur. Nici un zeu nu ~i-a invitat credincio~ii la cina divinii la care sà se fi Iasat chiar el
mâncat pentru a le oferi pârtâ~ia la nemurire. În cadrul liturghiei, însii, cre~tinii
participii la Cina de tainâ a Fiului lui Dumnezeu unde se serve~te pâinea ~i vinul vietii
ve~nice (In 6, 54; 56).

Excurs ooutestamentar ~i patristic al rugllciunii în Noul Testament
Termenul grecesc care desemneaz! rugiiciunea în Noul Testament este
npoaeuxe iar actiunea de a te ruga npoaeuxoµaL Evangheliile îl evocâ pe Iisus Hristos
rugându-se (Le 3.21, 5.16, 9.29, 10.21, 11.1, 22.32) fie singur, fie în comuniune eu
discipolii, înaintea celor mai importante acte sau decizii ale Sale. El i-a înviitat pe
discipoli sii se roage, rugliciunea cea mai frumoasl1 fiind ,,Tata! Nostru". Hristos i-a
învatat sâ se roage profund, ~i nu formai. ,,Voi a~a sâ va rugati ..." a spus, ~i a descris
maniera în care sà se facii rugiiciunea pentru a-~i atinge eficacitatea (Mt 6, 5-7). A~adar,
în cre§tinism invocarea numelui lui Dumnezeu, recitarea unor formule sau rugâciunea
vocala, nu sunt decât forme exterioare lipsite de valoare în lipsa unei dispozitii
interioare a sufletului. ,,Rugaciunea cre§tina nu e un cuvânt magic. Cererea adresatà lui
Dumnezeu e circumscrisli la cuvinte (Sf. Vasile cel Mare) ~i n-are nevoie sl1 fie
constituit!i din silabe"36 •
111
·
11

Sfllntul Ioan Sclrarul, Scara raiului, Cuv. VII.
Ibidem, p. 497 ~i SOS.
12
Ibidem, Cuvântul XXVII, p. 496-497.
n Sfântul lgnatie Briancianinov, Predici la Triod ~i Pen/icostar, Editura Sofia, Bucur~ti, 2003, p. 21.
" Paul Evdochimov, Ortodoxia, Editura IBMBOR, p. 260.
31
Apud ibidem, p. 265.
36
Tomas Spidlik, Spiritualitatea Rasàrltului cre~tln, Il. Rugifciunea, Editura Deisis, Sibiu, 1998, p. 82.
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În epoca patristicà rugàciunea, stricto sensu reprezintâ o cerere aclresatà lui
Dumnezeu. În acest fel definea Sfântul Isaac Sirul rugàciunea, mai ales în prima ei
faza, de pregàtire a sufletului pentru adevarata rugàciune, cea duhovniceascâ. Odatà cu
înliltarea càtre Dumnezeu, cererile personale ale omului se îndepàrteazâ, ajungându-se
la o stare de ,,rugaciune curata", în care orice mi~care a mintii înceteaza, rugàciunea
încetând ~i ea, iar omul atinge treapta cea mai de sus a desàvâr~irii: contemplatia sau
rugàciunea mintalli.
Sfântul Evagrie Ponticul s-a adresat aproape exclusiv monahilor tràitori carora
le-a dat sfaturi practice ~i în privinta rugàciunii. Pentru ascet ,,rugàciunea este urcu~ al
mintii la Dumnezeu".
Sfântul Efrem Sirul atinge aspectul de ,,a da pentru a primi" al rugliciunii
cre~tine, când spune: ,,Pe Tine Te rog: dà-mi mie, ca sâ-Ti jertfesc Tie. Eu îti dau din
ale Tale, dacà voie~ti sa-mi dai mie. Numai din comoara Ta, Doamne, pot eu sa-Ti
jertfesc Tie".
Sfântul Macarie Egipteanu îndeamnà sa cerem neobosit pe Duhul Sfânt: ,,Sa
ne straduim deci, rugându-L pe Domnul eu o credintl1 lipsita de îndoialà, sa dobândim
Duhul tà~aduit, clici acesta e tàcAtorul de viatA al sufletului".
In ,,Scara dumnezeiescului urcuf', Sfântul loan Scararul vorbind despre
,,sfânta ~i fericita rugàciune, maica tuturor virtutilor" spune: ,,Rugàciunea este
împreunarea ~i unirea omului eu Dumnezeu; luând în considerare efectele ce le
produce, ea este sustinàtoarea lumii, ûnpacarea eu Dumnezeu, maicA ~i apoi fiicà a
lacrimilor, curàtire a pacatelor, pod ce ne trece peste marea ispitelor, zid de apàrare
împotriva necazurilor vietii, nimicitoare a razboaielor pe care ni le fac demonii, lucrare
a îngerilor, hranà tuturor celor fuà de trup, bucuria fericitilor, pricinuitoarea darurilor
cere~ti, sporire nevazuta, hranà a sufletului, luminare a mintii, secure ce doboara pomul
deznadejdii, doveditoare a nadejdii, izgonire a întristarii, bogatia monahilor, comoara
siha~trilor, împutinarea mâniei, oglinda in care ne vedem progresul ce-1 realizam întru
virtute[ ... ]" 37 .
Practica ,,rugaciunii inimii" a fost adusa ~i ,,aclimatizata la Muntele Athos de
catre Sfântul Grigorie Sinaitul", la începutul secolului al XIV-lea. 0 cuprinzatoare
definipe dà sfântul Grigorie Sinaitul în Capete foarte folositoare, când spune ca
rugaciunea este ,,ipostasul celor nàdajduite, clragostea lucràtoare, mi~carea îngereasca,
puterea celor netrupe~ti, fapta ~i veselia lor ... încredintarea inimii, nàdejdea mântuitii,
semnul curàteniei, chipul sfinteniei, cunoa~terea lui Dwnnezeu, arlitarea botezului, baia
curllteniei, arvuna Duhului Sfânt, bucuria lui lisus, veselia sufletului, mila lui
Dumnezeu, semn al ûnpàcarii, pecetea lui Hristos, raza Soarelui înteleglltor, luceatàr al
inimilor, har al lui Dumnezeu, întelepciunea lui Dumnezeu, arlltarea lui Dumnezeu.[ ... ]
Rugaciunea este Dumnezeu. Care lucreazâ toate în toti, deoarece una singura este
lucrarea, a Tatâlui, a Fiului ~i a Sfântului Duh, care lucreaza toate în Hristos lisus ... " 38 .
Poet ~i mistic in acel~i timp, pentru Sfântul Simeon Noul Teolog esenta
experientei cre~tine este unnlltoarea: comunicarea Incomunièabilului, cunoa~terea
Incognoscibilului, care il scoate pe om din pacat ~i îi dll în dar viata dumnezeiasca. Mai

7

l Scara raiului, Cuv. XXVII, Editura Amarcord, Timi~oara, 1998, p. 494.
'"Fi/ocalia, vol. VII, p.135-136.
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târziu, Sfântul Grigorie Palama va spune acela~i lucru, vâzând în Dumnezeu: Esenµ ~i
,,Energiile".
Sfântul Simeon se mulµune~te sà afirme transcendenta esentialà, sà descrie
esenta unui suflet creat in fata Misterului ~i s1i declare actul Revelatiei ~i al Harului, al
vederii fatâ càtre fat1i acordat de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Prin rug1iciune toate
acestea sunt realizate în vederea unirii personale cu Dumnezeu.
Pentru a ajunge la vederea lui Dumnezeu, misticii foloseau metoda ,,rugàciunii
create". Sfântul Simeon este primul care fixeazâ inscris metodele acestei rugàciuni, în
scrierea ,,Metoda sfintei ruglkiuni ~i atentii". În fapt, principiile prezentate aici fuseserll
recomandate de Diadoh al Foticeii atunci când vorbea despre ,,adunarea mintii în
inimâ" prin invocarea numelui lui Iisus Hristos.
Sfântul Simeon Noul Teolog aduce ca noutate dou1i elemente fiziologice
ajutàtoare: comprimarea respiratiei ~i fixarea privirii spre centrul abdomenului, mintea
câutând mereu sà afle ~i sâ cerceteze locul inimii: ,,Întregul Tâu Trup Presfânt ~i Pur
stràluce~te de focul sfinteniei Tale, unit inefabil cu ea. Mi-au dat, Doamne, ca templul
acesta coruptibil care este camea mea uman1i sâ se uneascâ cu Sfânta Ta came, ca
sângele meu sà se uneascà cu al Tau ~i de acum inainte eu sunt membru! Hu
transparent ~i translucid" 39 •
Sfântul Grigorie Palama este exponent al unei teologii exceptionale ~i
novatoare (de~i i~i avea râdâcini inca in primele secole cre~tine, vezi Sfântul Macarie
Egipteanul, Maxim Mârturisitorul ~i altii), in care apropierea de Dumnezeu nu se mai
face cu ajutorul ratïunii, al simtului, ci printr-o ,,intuitie làuntricà, pregàtità anume în
singuràtate cu ajutorul rugâciunii ~i al revenirii omului in sine din angrenajul
impresiilor ~i al reactiilor provocate de Iumea extemà" 40 •
De vederea lurninii spirituale se învrednice~te nurnai ,,mintea supraterestà,
adicà cea care se dep~e~te pe sine" 41 , spune Grigorie Palama. $i cum se realizeazâ
aceastà depâ~ire, ce conditie i se cere omului pentru a putea vedea lumina
dumnezeiascâ? Pentru acesta se cere inimâ curatâ. ,,Aceasta este conditia pozitivà care
se cere ~i organul special al acelei lumini"42 •
Deci nu prin ~tiint1i, nu prin silogisme, nu cu ajutorul întelepciunii omene~ti, ci
prin sfintenie ne putem apropia de Dumnezeu. Alâturi de ajutorul Harului, omul mai
are unul, rugâciunea, cea care trebuie sâ-1 insoteascâ ,,la inceput mai futin, apoi tot mai
multâ ~i tot mai mult trecând într-o meditape fàrà idei ~i fàrâ cuvinte" 3 •
Sunt exemple de sfinti care prin rugâciune pierdeau materialitatea trupului,
dinlâuntrul Ior ivindu-se o lwninâ (Sfânta Maria Egipteanca). Pierderea materialitlltii
trupului este ca o arvunâ a bunurilor viitoare ~i ,,cine nu recunoa~te aceasta ajunge in
chip firesc sâ nege ~i lumina în care vor strâluci dreppi în lumea cealaltâ impreunll cu
trupurile lor" 44 •

19
·Nicetas Stethanos, Vie de Simeon le Nouveau Teoiogicien, Editura Par I. Hausherr et G. Hoin, in
.,Orientalia Christiana", XU, nr. 45, p. 321.
"' ibidem.
"ibidem.
,, ibidem, p. 68.
u Ibidem.
'4 ibidem, p. 71.
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Concluzii
Numitor comun în toate religiile, rugàciunea reprezintli aspectul predominant
al raporturilor dintre oamenii care cautà sà-~i satisfacà interesele vitale, pe de o parte, ~i
zeii, geniile, stràmo~ii invocati pe de altà parte.
În toate religiile dialogul omului cu divinitatea se face prin intermediul
rugàciunii, al invocarii numelui divin pentru diferite motive: cerere, mulfllmire, slàvire.
Toti oamenii se roagà unei divinitàti, î~i marturisesc credinta, implora iertarea pacatelor
sau ajutor.
Însa, departe, foarte departe de acestea se aflà rugàciunea cre~tinli, cu
valentele ei multiple ~i profunde. Rugliciunea este pentru cre~tini o ,,conversatie a
omului cu Dumnezeu", dar ~i un mijloc de cunoa~tere a lui Dumnezeu, o cale de a
ajunge la desàvâr~ire ~i prin aceasta la îndumnezeirea omului. Sensu! ~i valoarea
rugàciunii cre~tine este fundamental altul decât rugàciunile din toate celelalte religii.
Cre~tinul aspira la unirea cu Persoana divinà, stràduindu-se pentru aceasta întreaga
viata în asceza ~i rugaciune.
Temeiul rugliciunii în cre~inism este iubirea, iar finalitatea sa este deschiderea
drumului omului spre îndumnezeirea harica. Omul este ,,coroana creatiei", punctul de
convergentà intre lumea spiritualli ~i cea materialli, purtlitor al chipului lui Durnnezeu.

THE PRAYER IN THE GREAT RELIGIONS OF THE WORLD
ELEMENTS OF PHENOMENOLOGY OF RELIGION
Abstract
The prayer, the common point in ail the religions, represents the prevalent
aspect of the relationship between people who try to satisfy their own vital interest
gods, spirits, ancestors who one invoked.
In ail religions the dialog between man and divinity is made through the
prayer, invoking the divine narne for different reasons: asking, gratitude, glorify. Ali
people pray to one divinity and declare their faith and ask for the forgiveness of sins
and for help.
But the Christian prayer with its multiple and profound valence, is for away
from this type of prayer. The prayer represents for the Christians a conversation of the
man with God and also a way of Knowing God, a way of reaching the perfection and in
the some time the way of betting the Divine Spirit. The sense and the value of the
Christian prayer are completely different from ail the other religion.
The Christian aspires to the union with the Divine Person spending all his life
in asceticism and prayer.
The foundation of the Christian prayer is love, and its purpose is to get the
Divine grace. The man is ,,the crown of the creation", the point of convergence
between spiritual and material, bearer of the image of God.
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ARGESIS, STUD/1

MUZEUL JUDETEAN ARGE$
/ COMUNICARI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

,,1876", UN AN CU CONOTATII APARTE ÎN VIATA LUI
MIHAI EMINESCU
ELENA ROTARU•
Tofi anii de viatâ ai lui Mihai Eminescu - §Ï n-au fost multi, dupà cum se §tie,
doar 39 - au fost deosebiti. M-am gândit la anul 1876 ca la un an aparte în viata
,,Lucea~rului" poeziei române§ti, plecând de la o piesà ce i-a apartinut poetului, ~i care
are inscriptionat pe ea acest an, 1876. Având date putine despre obiectul în cauzà, am
început sà caut, în ceea ce s-a publicat despre Eminescu, referiri la obiectul respectiv §Ï
la anul inscriptionat pe el, 1876. A~a am ajuns la titlul articolului prezent.
Este vorba despre un baston care i-a apartinut lui M. Eminescu ~i care a fost
achizitionat de Muzeul Judetean Arge§, în 26. 02. 1975, de la farmacistul pite~tean
Nicolae Nicolescu. Piesa a fost înregistrati:\ în colectia de Istorie modemi:\ ~i
contemporanà (Obiecte ale personalitàplor) în data de 16. 03. 1975.
Bastonul (fig. 1) are o lungime de 83,5 cm. Mânerul este lucrat din filde~, cu
nervuri galbene. Pe rnâner, într-un medalion în relief, de fonni:\ ovalli, în mijloc, sunt
inscriptionate initialele ,,M E". Litera M este mai sus, iar ûnpletita de picioru~ul sau
drept se caligrafiazâ frumos ~i litera E. Ini{:ialele sunt gravate pe ovalul amintit, care are
dimensiunile unni:\toare: lungimea 2 cm, iar làpmea în partea de mijloc - cea mai mare
- I ,5 cm. Acest oval are o ramà de jur-împrejur, foarte frumos lucratà, eu motive
vegetale, tot de formà ovalà, mai ascutità însa m partea de jos ~i care se muleazà pe
rotunjimea rnânerului din os. Acest mâner sau màciulie din os are lungimea de 13 cm.
lrnediat sub el se aflà un man§on din argint, lat de 9 mm, pe care este gravat caligrafic
,,Junimea", Ia~i 1876. Sub man~onul de argint se afül. o ûnpletiturà frumoasâ din piele
de culoare maro, pe care este prinsâ toarta bastonului, tot din aceea~i piele maro, latâ de
8 mm, ca ~i inelul de argint ~i care datorità trecerii timpului prezintà pe fatà (partea
lucioasâ) rnici cracluri. Vârful bastonului este tot din filde~ ~i reprezintà 6,1 cm din
lungirnea bastonului. Lemnul propriu-zis reprezintâ 63,5 cm din întreaga lungime a
piesei în discutie. Forma bastonului nu este perfect rotundà, ci are o nervurà în spatele
maciuliei, marcata cam la 15 cm, de la vârful de os. Nervura devine tot mai accentuatà
catre intrarea în îrnpletitura din piele.
Diametrul vârfului este de 13 mm, diametrul man§onului de argint este de 22
mm, màciulia de filde~ are 48 mm în diametru, iar greutatea bastonului este de 300 g.

• Muzcul Jude\ean Arge~, Pite~ti.
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Lemnul este frumos lacuit, în partea de mijloc fiind de o culoare caldâ, din
gama maro-ului, (a~a-numitul havan) iar în partea de jos este un maro mai închis ~i
prezintà trei fisuri fine, la întâlnirea lemnului cu osul. Esenta lemnului este de bambus.

Fig. /. Bâstonul Lui Mihai Eminescu din coiecfia Muzeuiui Judefean Arge.y.
Imagine de ansamblu ,yi deta/iu.

Care era situatia lui Eminescu, dar ~i a ,,J unimii", în anul 1876 §Î cum se
explica acest dar tàcut lui Eminescu, colaborator al ,,Junimii" de doar 6 ani ~i în vârsta
de numai 26 de ani ?
Ne punem aceste întrebâri deoarece farmacistul Nicolae Nicolescu, ca ~i
soacra sa, de altfel, Elena Calotescu, de la care avea bastonul, n-au putut sa dea prea
multe detalii, decât faptul ca acest baston i-a fost daruit generalului Corneliu Calotescu
de catre o ruda a lui M. Eminescu, în perioada când generalul exercitase înalta func\ie
de guvernator al Bucovinei. (Q6. 09. 1941 - 20. 03. 1943). Ruda respectiva, despre care
ni s-a spus ba câ era un nepot, ba ca era o nepoata, a avut nevoie de o interventie la
guvernatorul C. Calotescu ~i cum acesta s-a aratat receptiv, drept multumire, respectiva
ruda i-a oferit generalului bastonul stràlucitului sâu înainta~, M. Eminescu.
Dupa razboi, ca mai toti ofiterii de elita, generalul a fost în detentie, în
pu§câria din Aiud, între anii 1945 - 1956 1• La ie~irea din închisoare, vine la Pite~ti,
unde avea surorile ~i aici o reîntâlne~te pe Elena Beraru, (câreia i se spunea Celine)
vaduva cu doi copii, Maria ~i loan ~i pe care, potrivit nepotilor sai, ing. Corneliu
Nicolescu ~i ing. Dan Nicolescu, fiii farmaci~tilor Maria, nascuta Beraru ~i Nicolae
Nicolescu, se cuno~teau din • Basarabia, ~i bunica lor ca ~i generalul Calotescu
refugiindu-se la Pite~ti, dupa 1944.
Celine Beraru ~i Corneliu Calotescu au locuit multâ vreme îrnpreuna,
legalizând casâtoria !or abia târziu prin anii 1967-1968 (potrivit marturiilor nepotului

1
Conlèmn Biletului de Liberare Nr. 10 05 l/1956, 19 iunie, cmis de Minislerul Afacerilor Interne.
hmnatiunea Nr. 0622, Aiud, atlat in original in arhiva familiei ing. Gh . Nicolescu, din Pite~ti.
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Comeliu Nicolescu, actualmente Directorul Liceului de Constructii din Pite.,ti, care, în
treaclit fie spus, a fost botezat de generalul Comeliu Calotescu).
Deci foarte multe date concrete despre împrejurlirile în care acest baston a
ajuns la Eminescu nu avem. Nu putem decât sa facem diverse supozitii plecând de la
mârturiile unor contemporani ai lui Eminescu (~i irnplicit poate ~i ai bastonului), sau la
lucrlirile unor exegeti ai vietii .,i operei lui Eminescu.
Oin amintirile despre ,,Junimea" ~i despre revista acestei societliti, cunoscutele
,,Convorbiri Literare", publicate de unul dintre membrii fondatori ai ,,Junimii", Jacob
Negruzzi, aflrun dl în anul 1876 M. Eminescu era irnplicat mai mult ca oricând în viata
,,Junimii". A~a curn spunea la deschiderea banchetului anual prin care se serba
aniversarea societlitii ,,Junimea" secretarul perpetuu al acesteia, Iacob Negruzzi,
,,originea «Junimii» se pierde în noaptea timpurilor". Unii considerli înfiintarea
,,Junimii" în anul 1863, altii, ca lacob Negruzzi, vin cu argumentul cli, deoarece el este
unul dintre fondatori .,i în 25 octombrie 1863 nici nu-1 cuno~tea pe Titu Maiorescu,
,,Junimea" s-a înfiintat mai târziu2•
Cert este cli în martie 1870, la redactia revistei ,,Convorbiri literare" sose~te
prima poezie semnatâ M. Eminescu, ,,Venere ~i Madon!i" 3• Eminescu era foarte tânlir,
avea 20 de ani ~i se afla la Viena. Poezia stâme~te admiratia junimi~tilor, în special a
lui Vasile Pogor. Cea de-a doua poezie trimisli de Eminescu este ,,Epigonii", care apare
la 15 august 1870, iar urmlitoarea, ,,Mortua est", în martie 18714.
Negruzzi este tot mai interesat de tân!irul poet, astfel cli, în acea varli, plecând
la b!ii în Austria se opre-,te special la Viena pentru a-1 cunoélljte pe Eminescu ~i a-i
propune ca dupli terminarea studiilor sli se stabileascâ la léllji5, lucru care se va ~i
întâmpla, în 1874, Eminescu fiind numit, ~i datoritâ stâruintelor lui T. Maiorescu,
bibliotecar, chiar director la Biblioteca Centralli clin I~i, în locul lui Samson
Bodnârescu6• Aici va functiona pânà la I iulie 1875, când este trecut pe nea~teptate
revizor -,colar peste judetele la~i ~i Vaslui. Poate cli unul dintre lucrurile cele mai
importante care i se întâmplli acurn lui Eminescu este faptul cli 1-a cunoscut pe Ion
Creangà - marele prieten - pe care-1 introduce în aceléllji an la ,,Junimea", stimulându-1
sa scrie.
În 4 iunie 1876, ,,prin decret domnesc", este pus în disponibilitate ~i din acest
post de revizor ~colar. Imediat trece la ,,Curierul de I~i", unde Eminescu are colaborari
valoroase, de politicli intemli ~i extemli a românilor, articole istorice, literare, de criticli
dramaticli, sociale, economice, de învlitrunânt, recenzii, note, ~tiri, toate acestea
anunfându-1 pe ziaristul de conceptie de la ,,Timpul".
Din punct de vedere al creatiei poetice, în perioada august 1874 - octombrie
1877 au fost redactate cele mai frumoase poezii de dragoste ale lui Eminescu, fie c-au
apârut în ,,Convorbiri Literare", fie c-au vlizut lumina tiparului în ,,Familia" dupli
prlibu~irea din 1883, cum nume~te Augustin Z. N. Pop primul atac al bolii ce-i va
marca sfar~itul în anul 1899, în noaptea de 15 spre 16 iunie .

.?3

'Jacob Negruzzi, Amlnliri din ,.Junlmea", Ed. Cartea Româneescl!, Bucure~ti, 1939, p. 7.
' Ibidem, p. 249.
'Dic/lonarul Lileraturli Romdne de la originipâniJ la 1900, Ed. Academiei, Bucure~ti, 1979, p. 314.
5
Ibidem, p. 255,257.
1
' Augustin Z. N. Pop, Pe urmele lui Mihai Eminescu, Ed. Sport-Turism, Bucure~ti, 1978, p. 164.
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Unii istorici literari, in frunte cu Perpessicius, au denumit acest rligaz de trei
7
ani din creatia lui Eminescu, perioada veronianli .
Tot în anul 1876, la mijlocul verii, marna poetului Raluca (sau Rare~a),
bolnavli de cancer ~i cu nervii zdruncinati se stingea din viatli în casa din lpote~ti la 13
august 1876, ,,la ora douli spre zeci din zi" 8.
Deci, pe drept cuvânt se poate spune cli anul 1876 a fost un an plin de
evenimente în viata lui Mihai Eminescu. Era în plinli glorie poeticli, era tân!lr ~i
frumos, era interesant ~i c!iutat de oameni importanti ai timpului, era cliutat ~i curtat de
femei. A fost perioada când el era total subjugat de Veronica Micle, dar tot acum, în
1876, vara, Eminescu clillitore~te la Bucure~ti, vizitând pe Titu Maiorescu, pe când
familia acestuia fàcea menaj comun cu Kremnitzii pe str. Vestei, nr. 13 A. Acum ~i aici
cunoa~te pe Mite Kremnitz, cumnata lui Maiorescu - pentru care Eminescu va scrie,
mai târziu, poezia ,,Atât de fragedli" (tipliritli la 1 septembrie 1879)9.
În 1876 participa regulat la ~edintele ,,Junimii" unde, a~a cum spune lacob
Negruzzi, ,,declama admirabil de bine, vreuna din frumoasele sale poeme", dar în
acela~i timp, allituri de Nicu Gane, ,,erau cei mai sensibili la criticli" 10 • Astfel,
Eminescu de multe ori se oprea în mijlocul lecturii ~i abia cu mare greutate îl
înduplecau sli urmeze. Câteva din poeziile mici ale acestuia erau declarate cantabile ~i
dupli citirea lor, vreunul din membrii cei mai glumeti le punea pe muzidl, cerându-le
celorlalti sli le cânte în cor, ceea ce se intâmpla îndatli 11 • De altfel, legat de modul
admirabil in care declama Eminescu, trebuie spus cli primul lector oficial al ,,Junimii"
fusese T. Maiorescu pânli in ianuarie 1876, când, prin plecarea acestuia la Bucure~ti ca
ministru, Eminescu îi va lua locul ca lector oficial, tocmai datoritli expresivitâtii ~i
12
claritlitii cu care citea •
Cei mai buni prieteni ai slii dintre membrii ,,Junimii" erau, potrivit aceluia~i
Iacob Negruzzi, Miron Pomriliu, Samson Bodnlirescu, Ion Creangli, ~i, mai pe urmà, a
reînnoit prietenia cu Slavici 1 •
Cam acestea sunt datele pe care le avem despre anul 1876 ~i despre bastonul
din patrimoniul Muzeului Judetean Arge~. Nicliieri n-am glisit indicii despre modul în
care el i-a fost dliruit lui Eminescu. Trebuie spus cli nu am studiat, înc!I, arhiva
,,Junimii".
Se poate presupune cli i-a fost dliruit cu ocazia zilei sale onomastice, care
având data fixa pe 8 noiembrie, coincidea eu perioada în care aveau !oc banchetele
anuale ale ,,Junimii". Banchetele anuale, prin care se a:niversa înfiintarea acesteia, nu
a veau o zi fixli, probabil ~i pentru faptul cli junimi~tii nu clideau de acord asupra datei
când se înfiintase societatea. Drept pentru care membrii ,,Junimii" hotlirâserli ca ziua
aniversarli a înfiintlirii Societlitii sli fie aleasli, de regulli, într-o sâmblitli dintre 20
octombrie ~i 20 noiembrie, când pânli pe la 11 noaptea se citea din creatiile, în general

1
Ibidem, p. 193.
"Ibidem, p. 189.
• Ibidem, p. 189.
10
Ibidem, p. 235.
11
Ibidem, p. 172
12
Ibidem, p. 131.
n Ibidem, p. 261.
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comice sau satirice, dupà care treceau eu tôtii într-o salà în care era a~ezatà masa ~i
unde chefuiau pânà pela doua, dupa miezul noptii 14 .
Despre banchetuJ anului 1876, iata ce spune Iacob Negruzzi în ,,Amintirile"
sale: ,,În anul 1876, când se retràsese guvemul Lascar Catargiu din cabinetul caruia
fàcuse parte întâi Maiorescu, apoi Carp ~i Th. Rosetti ~i o prigonire înver~unatà
începuse nu numai contra fo~tilor mini~tri, ci ~i contra amicilor lor, ,,Junimea" avu
poate unul din cele mai vesele banchete ale sale" 15 .
Pesemne, cu acest prilej i-a fost dat bastonul, probabil însotit ~i de o suma de
bani, Eminescu fiind mai tot timpul în deficit, din acest punct de vedere. Era totodata ~i
extrem de orgolios ~i probabil cajunimi~tii, cu Titu Maiorescu în frunte, care i-a fost cu
adevârat ,,înger pazitor", au cautat sa gàseascà o modalitate elegantâ pentru ajutorul
respectiv, însotindu-1 ~i eu un dar, nu foarte valoros, dar cu o tentà glumeata, care se
înscria în spiritul Societàpi ,,Junimea" ~i, mai ales, în spiritul banchetelor anuale. Se
pare ca, tot cu aceasta ocazie, Eminescu a primît ~i un ceas de }?uzunar, din argint.
Ceasul (fig. 2) are doua capace, pe unul din ele putându-se cîti initialele poetului ,,M.
E." caligrafiate foarte asemanator eu cele de pe bastonul nostru. Pe fata interioara a
acestui capac este incizata inscriptia: ,,Maestrului slovei", iar sub ea, ,, 187 6". Pe al
doilea capac se poate citi marca de fabricatie, respectiv ,,Ancre" ~i seria 12 902.
Obiectul a fost oferit spre licitare, de catre unul dintre membrii familiei capitanului
Matei Eminescu, în anul 1992, firmei ,,Alis" din Bucure~ti, în prezent fiind proprietatea
unui colectionar particular, doritor de a-1 valorifica într-o institutie specializata. Într-o
asemenea conjunctura, semnatara articolului a vl!.zut ceasul în discutie. Cu acceptul
actualului proprietar, dl!.m mai jos fotografia lui.

Fig. 2. Ceasu/ lui Mihai Eminescu. Colec/ie particu/arii.

Revenind la bastonul din colectia muzeului pite~tean, acesta nu pare folosit ca
atare, de~i el este un baston absolut functioniil. Se ~tie ca Eminescu a fost un barbat de
1
•

15

Ibidem, p. 206.
ibidem, p. 212.
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statura mijlocie, deci cei 84 de cm ai bastonului erau suficienti sâ se sprijine pe el, la
mers. Însa starea de conservare foarte buna a vârfului din os al bastonului nu
demonstreaza ca a fast falosit în acest scop. Desigur, bastonul este patinat, dar numai
datoritâ trecerii timpului.
Înca un argwnent pentru care credem ca bastonul nu a fost falosit ar fi
portretul fizic al lui M. Eminescu, realizat, asemanator, de majoritatea contemporanilor
sâi, din care reiese câ el n-a umblat niciodatâ ,,spilcuit", nepunând accent pe acest
aspect. De obicei, umbla îmbracat în ,,haine negre, vechi ~i cam roase" 16 , fàra alte
accesorii ale modei timpului sau.
Din poeziile sale ~tim câ î~i dezaproba colegii de generatie, ,,filfizonii" care
plecau la Paris, pierzându-~i timpul cu fleacuri.
În cea mai acidâ dintre ele, ,,Ai no~tri tineri. .. ", dispretul este evident:
Ai no~tri tineri la Paris învafâ
La gât cravatei cum se leaga nodul,
S-apoi ni vin de fericesc norodul
Cu chipul lor istet de oaie creaµ
La ei î~i cascâ ochii sâi nerodul.
Ca-i vede-n birje rasucind mustafâ,
Ducând în dinti tigara lungareata, ...
Ei toata ziua bat de-a lungul Podul.
Vorbesc pe nas, ca saltimbanci se strâmbâ:
Stâlpi de bordel, de crâ~me, cafenele
~i viata lor nu ~i-o muncesc - ~i-o plimbâ.
S-aceste mârfuri fade, u~urele,
Ce au uitat pin' ~i a noastrâ limba,
Pretind a fi pe cerul ta,rii: stele.
Si ca un amll.nunt, nu Iipsit de importanta, poezia este publicata în acela~i
an, 1876 17 •
Bastonul lui Eminescu a fast prezentat publicului, în cadrul unor expozitii
temporare, organizate de Muzeul Judetean Arge~, fiind una din piesele de rezistentà ale
institutiei.
Despre existenta lui în patrimoniul muzeului pite~tean, se ~tie în lumea
muzeelor. Directorul Muzeului Judetean Arge~, prof. univ. dr. Radu Stancu (care a ~i
obtinut fondurile necesare pentru achizitïonarea bastonului, de loc neglijabile pentru
anul 1975) a avut adesea, mai în glumll., mai în serios, discutii cu unele muzee
interesate de aceasta piesa, daca nu-! oferim la un schimb, cu ait obiect, la fel de
valoros, care s-ar lega mai bine cu tematica muzeului din Pite~ti. Râspunsul a fost, de
fiecare data, nu.
Am fàcut totu~i o concesie Muzeului Judetean din Boto~ani, care în anul 1989
a procedat la unele modificâri în Casa Memorialâ ,,Mihai Eminescu" de la Ipote~ti. În
16
17

Ibidem, p. 265.
M. Eminescu, Poezii, Ed. Minerva., Bucure~ti, 1974, p. 267.
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unna unor întelegeri la nive! de minister §i cu §tiinta §Ï acordul doar a trei-patru
persoane, s-a hot!irât a se face o replic!i dup!i baston, realizatà de semnatara articolului.
Màciulia bastonului-replic!i, realizatà din rli§inà acrilicà, este U§or defonnatà, dar,
pentru c!i materialele pe care le aveam la dispozitie atunci, Ûl 1989, erau scumpe,
putine §i greu de g!isit, 1-am làsat intentionat a~a. Bastonul-replicà a fost dat doamnei
muzeograf Marie la Bunea de la Boto§ani ( care s-a deplasat anume la Pite§ti, în prima
jumàtate a lunii aprilie 1989), pentru a fi expus la Ipote§ti.
Oin infonnatiile noastre (relatàrile unor vizitatori pite§teni ai Casei de la
lpote§ti), bastonul-replicli constituie un punct de atractie al muzeului boto§enean.
În muzeul detinàtor, respectiv Muzeul Judetean Arge~, bastonul are statut de
,,vedetà", fiind trecut pe lista obiectelor propuse de a face parte din categoria ,,Tezaur"
a Patrimoniului Cultural National, p!\strat în depozitul de ,,Artà Decorativà ,, al Sectiei
de lstorie, în cele mai bune conditii de securitate, din toate punctele de vedere. Cu
ocazia diverselor expozitii temporare el este prezentat publicului, cel putin o datà la doi
ani.

,, 1876" A SPECIAL YEAR IN THE LIFE OF MIHAI EMINESCU
Abstract

In this article the author presents one of the most important piece of the Arge~
County Museum patrimony, the knobstick of Mihai Eminescu. The knobstick is dated
1876 and it was offered to the poet by the literary society ,,Junimea". Besides the
presentation of the knobstik, the author also refers to the circumstances in which the
piece got to Pite§ti and then to the Arge§ County Museum.
Explanation ofthe figures:

Fig. 1. The knobstik of Mihai Eminescu, from the Arge§ County Museum,
general view and details.
Fig. 2. The watch ofMihai Eminescu. Private Collection.
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UN CLASIÇ AL AR:rEI ROMÂNE~TI:
PICTORUL COST~ PETRESCU (1872-1954)
OCTA VIAN UNGUREANU•
Personalitate de înâltime în spiritualitatea româneascà ~i universalâ, pict~rul
Gostin Petrescu (fig. 1) a împlinit ~i làsat posteritâtii o. operli picturalà întinsà ~i de
valoare~. artistica exceptionalà. Maestrul neîntrecut al pal.etei ~i penelului, arhitect,
profesor la ~coala Superioara de Arte Frumoase din Bucure~ti, ctitoritâ de '.Theqdor
Aman, chiar ~i jnginer hotarnic, spirit enciclopedic, scriitor de memorii §Ï ju'inale din
tran§eele Ràzboiului-Întregirii (1916-1918), autor al Marii Fresce a Neam'l}lui de la
Ateneul Român, lucrare monumentalà, unicà, istoric înzestrat, Costin Petrescu a dus
.-fala culturii §Î artei române~ti în Europa ~i
America.
Dupà studii stralucite, eu maJii dascali
ai artelor ide la noi: câmpulungeanul G. D.
Mirea, cel care a transpus pe annonii cromatice
Legenda Pele~ului din Vârfu/ eu Dor, Întâia
familie, Adam# Eva, Justifia,Adeviirul,_F;or/a,
Primiivara, iPrometeu, izvodiri ce înnobileazà
gândireà ~i înzestrarile native ale li.o,iilor ~i
culoril0r divine ale lumii în care füsese sorocit sà se nascà. Ca el - Costin Petrescu care avea
' cultul istoriei " sà redea la rând-i în cizelàri
pamasiene, urmând îns_à un tàga~ al sàu, far~
poticniri ~i ocol~uri, viata înconjuratoare. ,
Ambitios ~i dornic de afirmare, eu practicâ de
calfl1. la parintel~ ·sau - Ilie Petrescu làsându-§i,
la numai 16 ani, ampFenta pe iconografia
bisericii Sf. Io.m Botezàtorul din strada Trivale
Fig.· 1. Pictoru{ C,ostin Petrê~cJ',
- Pite§ti, continua studiile la Academia ,,Julien"
autoportret la an_ii senectufii.
din Paris (1897), urmând ~i cursuri de specializare .l<! Vien,!l ~j Münch~n. Atras de
catedrà, revine în Tara ~i dobânde~te titlul de profesor la ~coala de Bele-Arte din
Bucure~ti, predând ani de-~_rândul arta decorativà. Unul din studentii sai - pictorul Iosif
Kèber (1897-1992) din Tg.-Jiu, caruia i-am dedicat ~i o monografie, - a împodobit
Catedr!}1à Eroilor din ansamblul sculptural brâncu~ian, iar la inaugurare, (1938), Costin
~
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Petrescu ~sli fie invitat de .onoare al pre1hieruiui-Gheorghe Tlitàrescu ~i al sotiei sale
I_ c Arethia sli-~i dea pàrerea asupra lucràrii fostului sliu elev.
1904. Pentru comemorarea lui ~tefan ce! Mare ~i Sfânt, la 400 de ani de la
moarte, Costin Petrescu a fost solicitat de ministrul Spiru Haret sli realizeze scenografia
ceremoniilor ce urmau sli se desfà~oare în Capitalli, dând expresie simbolicli
momentului. Costin a fost agreat de comisia de specialitate, cu plan~ele sale în culori,
înaintea concurentului sliu Oscar Obedeanu, sustinut de Curtea Regalli. În calendarul
Minerva pe 1905 au fost publicate desenele ~t plan~ele în cul~ri, dupli care fuseserâ
rânduite scenele ~i .defilàrile cortegiului"c5magial; sug'erând mru:~ul oastei muntene spre
Câmpia ,,La Diieptate", lângli Suceava, în frunte cu eroul dé. la Putna (1457-1504) ~i
allituri de sprijinitorul sliu Vlad Tepe~ (1456-1462) în cucerirea Tronului Moldovei,
dupli asasinarea 'tatlilùi situ a Bogdan al II-lea - la Rusàne~ti, de clitre uzurpatorul Petru
Aron. În urma lui ~tefan ve11:ea legendarul aprodul Purice - MoviU\. La aceastli paradâ
national~~ ministrul ~coalelor,CSpiru Haret alcûvântat: ,,Poate dar Marele Sfânt ~i Domn
sli reia în pacé somnul sliu cel vé~nic. Dacli sutè de anï a tresàrit în moîmânt, atunci
când neamul sliu se pârèa cli e în primejdie de pieire, astlizi. poate sli doarmli lini§tit,
clici Rorriânii uniti în gânduri §i simtiff, -viteji ca-n vremurife· lui, întelepti ~i hotlirâµ vor
§ti sli-~i •apere mo~ia, cum a apliràt-o ~i el"~- .. ). Fie ca -aceastli zi mare când inimile
tuturor Românilor bat împreunli însufleµte la amintirea lui-$tefan éel Mare ~i Sîant sâ
fie leglitura care 'sli ne uneascâ pe tofi în acela~i gând de · iubire de tarli §Ï de sacrificiu
pentru gloria ~i tliria ei. Acesta va fi adevliratul ii ce! mai scump prinos pentru Eroul de
la Putna".
1913. Profesorul Costin Petresbû este- invitar oficial sli redéa, în imagini,
Conferinta Plicii Balêanice (august - septembrie') cafe î~i desfà~ura lucrlirile în Palatul
Sturdza din Piata Victoria - Bucure~ti, ·sediul " Ministerùlui Afacerilor Strliine al
României 1•
·"
Conferinta era.:_Prezidatâ de primùl-ministl'il' omâri ffitu Maiorescu. Se punea
caplit rlizboaielor din zona europeanli afectat!i de cele ·douli conflicte (1912-1913) care
mlicinau lini~tea României, Serbiei, Muntenegrului, Greciei, Bulgariei ~i Turoiei ~i
ameninta cu extinderea. '.fabloul comemorativ -se-aflli în côle'cfiile· Casei Memoriale ~i
Atelierului de creat:ie ale lui Constantin Petrescu din Capitalli.
0 placli memorialli (fig. 2) de curând dezv~litli pe cllidirea din bule'vardul
Dacia marcheazli împlinire_a a 50 de fui de la moartea· celebrului artist român §i
.·pJecarea definitiva ~i a fiului sliu Radti C. Petrescu - arhltect ~i pictor monumentalist •
.-r-; · • •
, de recunosc_utâ valoare.
·
1916-1918. Costin Petrescu se-refugiazli din Buèure~ti la-la~i ~i se încadreazâ
grupull!i de arti~ti plasticr de pe lângli ·Cartierul General al 'Âllllatei Române, de sub
cotnanda gene'ralulùi Constantin Prezan (mare~al din 1930),. cu.,dispozit:ia de a se
documenta ~i 'lua 'schite ~i date de la fata .locului, din · tran~ee, în vederea organizàrii
·" · '
:
unui muzeu rrlilitar dupli râzboii. "'
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1
La stingerea conflictului balcanic au contribuit ain' plin 1'itu Maiorescu, Take Ionescu, ministrul nostru de
Afaceri Externe, premierul Greciei, Elefterios Venize!os. Dia delegatia României au fllcut parte ~i arge~eanul
dia PadureJi, generalul Constantin Cristescu, ~i generalul Constantin Coanda., tata.! savantuluïHenri Coandll.
Generalul C. Cristescu fileuse campania din 1913 ~i mai înainte fusese at~at militar al României la Belgrad.
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Fig 2. Pfaca memoriala de pe Casa-muzeu a lui C. Petrescu. Pe aceia~·i murmura
a recuno$lin/ei se ajla $i numele lui Radu C. Petrescu, fiul lui Castin.

Pentru subzistenta, profesorul Costin Petrescu este ata~at
pe
lângâ
Comandamentul Diviziei a Ill-a Pite~ti ce opera pe fronturile de la Mara~tiMara~e~ti. De atunci dateaza portretizârile osta~ilor-combatanti: sergentul-instructor
Tilicâ Alexandru din Regimentul IV Arge~, figura reprezentativii de luptator otelit în
foCLd celor 50 de atacuri la care a participat; Santinela ~i $tafeta, Soldat rus, Soldat
bol~evic ~i alte chipuri ~i imagini din iure~ul luptelor din Razboiul Întregirii.
În colectiile Casei Memoriale ,,Costin Petrescu" (fig. 3) se aflii ~i suveranii
Ferdinand I ~i Maria, regina-soldat - ~i alte personalitati de frunte ale României.
Tabloul Mariei a României în anii tineretii, când era principesii mo~tenitoare, se afla
acum în Muzeul Cotroceni, iar ,,Biitalia de la Mârâ~e~ti" întrege~te patrimoniul
MLizeului Militar Central din Capitalâ.
0 parte clin schitele ~i crochiurile, luate de pe teatrele de operatii din Moldova,
de pe pozitiile înaintate ~i din spatele frontului, i-au servit maestrului-combatant la
transpunerea imaginilor de înaltâ simtire patrioticâ în Marea Fresca de la Ateneul
Român, çinând mereu vie amintirea zbuciumului ~i gloriei înainta~ilor no~tri, în fâurirea
României Mari.
t 920. Pictorul Costin Petrescu, cu aura sa de artist ~i magistru la Bele-Arte,
desenator de reputatie ~i gravor neîntrecut, este delegat-împuternicit în America, la
New York, în fruntea unei comisii a Bâncii Nationale a României, pentru elaborarea
machetelor bancnotelor ~i monedelor noi, ale epocii postbelice, ce vesteau promitator,
în avânturile economice, o viatâ noua în conditiile Statului Român Întregit, egal ~i
respectat între na\iunile Europei.
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Fig. 3. Atelierul de creaJie p icturalèi din Casa memorialèi
,. C. Petrescu" din Bucure~ti, bulevardul Dacia nr. 29.
Acolo, în S. U. A., a studiat arta piei lor ro~ii, a pictat personalitàti americane,
un portret al lui Edwin Markham este expus la Brooklyn Museum, eu semnatura ~i \ara
autorului Costin Petrescu. Acasà a adus ,,Negresa".
1921. Când s-a luat initiativa comemoràrii a 100 de ani de la Revolutia pornita
~i condusa de Tudor Vladimirescu, în fruntea Adunàrii Norodului, Costin Petrescu, în
echipa eu arhitectul State Balo~in, sculptorii Emil Beker ~i Gheorghe Tudor, a dat
expresie, prin schitele sale, bronzurilor bustului Eroului din Vladimirii Go1ju lui ,
stemelor Tarii Române~ti, Adunarii Norodului de pe Câmpia Pade~u lui, la 23 ianuarie
1821, fixate pe soclul ridicat din piatra râului Motru, în forma de piramida eu vârful
taiat, înalt de 9,5 m ~i laturile de 10 m.
1922. Dupa ce împodobise - prin restaurare - monumentele istorice: B iserica
Sf. Nicolae din $cheii Bra~ovului, eu ~coala româneascà de acolo, Biserica ,,MihaiVoda" din Bucure~ti ~i turlele Mànàstirii ,,Antim", Costin Petrescu realizeaza în fresca
Catedrala Întregirii ~i Încoronàrii din Alba-Iulia, ajutat de Dumitru Norocea din Curtea
de Arge~, specialist ~i-n mozaicuri, cu studii în ltalia. Pe urma este angajat la edificarea
frescei monumentale: lstoria Transilvaniei, pe fundalul Sàlii Casei Universitarilor din
Cluj-Napoca. Pictura a fost restaurata de curând, redându-i-se valoarea compozitiei ~i
coloristica initialà, astfel încât contemplare.a sa cuprindà ansamblul ~i amanuntul, a~a
cum au fost concepute de marele artist care, prin participarea sa la Razboiul Întregirii ~i
întàptuiri i României Mari, a receptat visu! ardelenilor.
lstoria Transilvaniei (fig. 4) a fost pentru maestrul C. Petrescu proba de foc ce
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ant1c1pa Marea Fresca de la Ateneu, careia-i dedicase zece ani de studii istorice ~i
elaborarii proiectului care va prinde contururi în anii '33 -'38 .
1923-1925. Cu reputatia de

~••·:i,;T·-~~ :~:~

d:~~'; ~~:i~: 0: ~i:,,i;;::;:

monumentala ~i de ~evalet, este
promovat - de tânar - profesor la $coala
de Arte Frurnoase din Bucure§ti ,
cucerind repede o faima de rnagistru ~i
invitatia de a preda pictura al fresco la
Academia de la Lyon ,,( ... ) unde
reprezentanti de la cinci ~co li de arte din
sudul Frantei au luat parte, a înfüptuit ca
demonstraj:iune o lucrare de fresca pe
însa~i zidurile $coalei de Belle Arte, în
Sala Ecusonului ( ... ), fresca care va
ramâne ca un document trainic de
reînviere a unei tehnici atât de discutata
~i cercetata în ultimii ani". Aceasta
splendida lucrare a ramas ca un simbol
al maiestriei Românului, spre admiratia
Francezilor, din generatie în generatie.
Fig 4. Castin Petrescu, secvenfèi din
lstoria Transilvaniei - Revolu{ia de la 1848. Pictura se intituleazâ: ,,În atelierul unui
tesâtor lyonez din secolul XV".
În prim-plan: Andrei Mure~anu.
Neîntrecuta opera a fost motiv
declarând poema ,, De~·teaptèi-te Rom âne".
de laude ~i consideratii superlative, încât
oficialitatea cultural-artistica francezâ 1-a onorat pe Costin Petrescu cu legiunea de
Onoare a Franfei ~i gradul didactic de profesor onorariu al Academiei din Lyon
(fig. 5). Tot atunci, Costin Petrescu a fost invitat la Paris de catre Paul Leon, membru al
lnstitutului Frantei unde a susj:inut un expozeu asupra tehnicii frescei . Entuziasrnat,
academicianul 1-a rugat sa scrie o caite despre pictura murala, oferindu-i anticipat o
prefata elogioasa. A~a s-a scris Tratatul ,,L'ait de fresque", aparut la Editura ,,Le franc"
din Paris2, în 1931. Scrierea poate fi vazuta în coleqiile Casei Memoriale ,,Costin
Petrescu" din Bucure~ti .
Dupa sejurul lyonez, încununat de laurii succeselor didactice ~i artistice,
làsând durabile impresii de înalta maiestrie originalâ în Tara Luminilor, Costin
Petrescu - în drum spre casa - a mai zabovit o vreme la München, Yiena ~i alte centre
de cultura ~i arta germano-austriece, pentru a-~i îmbogati cuno~tintele cu realizarile
picturii expresioniste, la moda în spaj:iul germanic.
l 933-1938. Dupa 10 ani de eforturi creatoare ~i silinte docurnentare în lstoria
Rornânilor, Costin Petrescu elaboreaza schitele ~i desenele Frescei ce urma sa fie
realizate la Ateneul Român. Avizarea ~tiintificâ a proiectului a fost data de N icolae
~-

' Un cxemplar. in excelente condi(ii grafice, se alHI în biblioleca Casei Memoriale ,,Costin Pclrcscu" din
13ucure~ti, alàturi de .,legiunea de onoare a Fran/ei'' ~i Brevetul ce atesU\ conferirea înaltei distinc(ii .
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Iorga, fàra îndreptari, corecturi sau observaj:ii ori recomandâri suplimentare;
dimpotriva, eu satisfactie 3 .
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Fig. 5. Brevetul Ordinului .. Legiunea de Onoare " a Fran/ei conferit lui Cos tin
Petrescu, în 1924 pentru activitatea sa ca profesor onorare la Academia de Be/e-Arte
clin Lyon, cum ~-i pentrufresca din Sala Ecusonului reprezentând atelieru/ unui tesiitor
de matasuri din secolul al XV-lea $i în semn de recunoa$lere a meritului pite$leanului
în elaborarea Tratatului de fresca, scris $Î tiparit la Paris, la sugestia lui Paul leon,
membru al lnstitutului Franfei, care-i oferise $Î pr~fa/a înainte de scrierea carfii.

,,0 legenda se crease în jurul acceptarii proiectului sau pentru Marea Fresca de
la Ateneu. Se spunea ca fusese preferat (Costin Petrescu, n. n.) ofertei pictorului
francez Puvis de Chavannes, care ar fi pa1ticipat la concurs. Ori ~ sustine Raul ~orban ,
profesor de lstoria artei la fostul Institut ,,Nicolae Grigorescu" (azi Universitatea de
Bele-Arte), adevarul este ca renumitul pictor francez murise în anul 1898, adica eu 35
de ani înainte de începerea lucrarilor la frescâ ~i ca Chavannes n-a pictat niciodata întro asemenea tehnica, ci numai lucrari pe pânza. E adevarat, spune Raul ~orban, ca
francezii denumesc fresca chiar lucrari pe pânzà".
Mai subliniem ~i faptul ca o remarcabila staruinta ~i încurajare frateasca i-a
aratat lui Costin Petrescu, în realizarea Istoriei Neamului în imagini, în Sala celei mai
1
reprezentative institutii nationale în Capitala României, lonescu-Gion, pite~tean ~i el,
profesor de istorie la Universitatea Bucure~ti ~i autor al lstoriei Bucure§·tiului.
' Ca sà-i risipcascl\ in<loielile ce-1 apasau pe maestru, concitadinul s1\u lonescu-Gion îi zicca: ,, Mi\i, s1\ ~tii cà
toi lu o sl\ ne faci fres ca!".
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La ridicarea schelelor pentru începerea lucrului, cu înlàturarea plàcii de
marmurà, de pe friza circulara a Sàlii, làsatà .anume, din constructie, având incrustat
textul: ,,Loc pentru Marea Frescà", Costin Petrescu, când a lovit cu ciocanul ~i dalta
prima litera a textului care anunta de 50 de ani cà acest spaj:iu de 210 metri pàtrati va fi
împlinit cu Marea Frescà, a exclamat în gândul sàu: Am trait atunci cea mai puternica
emofie din viafa mea ~i a~ fi vrut sa se deschida pamântul, atât de mult ma impresionu
spafiul go/ pe care trebuia sa-1 umplu cu via/a. Si-n continuare, vestitul artist spune:
( .. .) subiectele (frescei) se des/èi$oarii înlanJuite printr-un ritm neîntrerupt ce porne,1·te
clin momentul intrarii Romani/or în Dacia, când s-a ~-; pecetluit caracterul latin al
rasei noastre". Iar în finalul consideratiilor sale asupra operei ce prindea contururi
preciza: .. Atingând eu/mile istoriei noastre na/ionale ~i insistând mai ales asupra

caracterului simbolic al diferitelor epoce, seria subiectelor se încheie eu înfafi~·area
izbândei marelui ideal al drumului ce ni se croe$fe spre stralucirea României de mâine
{. ..). Castin Petrescu 4 .
Liniile, culorile, compozitia în ansamblul ei, semnificatia înaltà a Marii Fresce
de la Ateneul Român, originalitatea conceptiei artistice (fig. 6) ~i întinderea pe 75 de
metri liniari, într-un imens cerc, iotalizând 210 metri patrati în suprafatà, în interiornl
splendidei rotonde a clàdirii în arhitectura clasica.

Fig. 6. Secvenfa din Marea Fresca de la Ateneul Român de Castin Petrescu,
/ntrarea lui Mihai Viteazul în Alba-Julia(/ noiembrie 1599).
Reproducere din calendarul,, Minerva" - I 904.
Întreaga lucrare se desfâ~oara ca un râu, într-o albie naturala, curgând
neîntrerupt, pardi eliberat din strânsoarea muntilor, ca sa Jase în urma obstacolele ~i
poticnirile ce i-au îngreunat existenta ~i evolutia, ca un cântec al bucuriei poporului, la
întâmpinarea soarelui libertatii. La elaborarea proiectului, artistul avea dinaintea
ochilor trairile pe fronturile Razboiului cel mare al Întregirii Neamului, la care
participase în anii de zbucium ~i glorie 1916-1918.

·• t\vizarea ~tiin(i fica a proieclului Marii Frescc a fost data de Nicolae Iorga, fllrii observatii, recunoscftndu-isc lui Coslin Pctrescu ~i competenta de istoric.
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Marea Frescli se des~arli ca un oratoriu al vitejiei române~ti în aplirarea
gliei strifüune ~i d!i.inuirea în spatiul ~i sub cerul Carpatilor, Dunârii ~i Mlirii, purtând
sigiliul Romei Imperiale. Nelâsându-se plecat sau îndoit de viscolirile lstoriei,
Românismul ~i-a urmat destinul, ap!i.rându-~i Vatra ~i Cuttura sa nealterate, cu privirea
mereu atintità spre pietrele care au rilmas ~i nu spre apa care a trecut.
1938. Omagierea lui Costin Petrescu la Pite~ti, prilejuità de terminarea Frescei
~i redeschiderea splendidei Sâli din cupola Ateneului Român, în luminile unei creatii de
exceptie în plastica româneasc!i. ~i universalâ s-a desfli~urat într-o adunare festivli a
elitei intelectuale locale, a autoritàtilor orll.~ene~ti, corpului didactic ~i elevilor ~colilor,
în amfiteatrul Liceului ,,1. C. Brlitianu". S-a intonat lmnul Regal ~i Imnul Strlijeresc, de
câtre formatia coralii a Liceului de Fete. Primarul Petre Petrescu, într-o alocutiune
vibrantii, a subliniat: Castin Petrescu (. .. ) recunoscut nu numai (în artele române$ti) ci
acoperit de lauri în Paris # în centrele de tradifie spiritualii din sudul Franfei, unde a
fast proclamat Profesor onorariu al Academii/or locale, dar # ca maestru al sujletului
# spiritualita/ii Arge~ului care a dat în trecutul Neamului pe marii lui domnitori-ctitori
$Î nemuritoare crea/ii de artii religioasa.
În final, profesoara Tatiana Bobancu, pre~eQinta Ateneului din Pite~ti, a evocat
neamul de vestiti iconografi al cliror descendent este Costin Petrescu ~i a pus în luminli
personalitatea ~i opera sa care a cùlminat cu Marea Frescâ de la Ateneul Român.

A CLASSICAL OF THE ROMANIAN ART: THE PAINTER
COSTIN PETRESCU
Abstract
The painter Costin Petrescu, a great personality in the Romanian and World
spirituality, had left a great (large, big) and exceptionality valuable painting work.
Costin Petrescu was a great master of the palette and I brush, architect, teacher at the
Superior School of Fine Arts from Bucharest, institution founded by Theodor Aman,
boundary engineer, encyclopedias spirit. writer of memories and diaries from the
intendment of the First World War (1916-1918), author of the Great Fresco of the
Nation at the Romanian Athenaeum, a monumental and unique work, endowed
historian, be is one of the Romanian personalities well-known in Europe and America.
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MUZEUL JUDETEAN ARGE:;,
/ COMUNICARI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

OIN BIOGRAFIA MARESALULUI IOAN ANTONESCU ( 1882-1946).
RELA TIILE FAMILIALE CU DOBRIANII ~I ANTONE~TII
DINPITE~TI. CÂTEVA MOMENTE DIN VIATA SA
PAULI.

rncu·

Pentru analiza ~i explicarea corectà a evenimentelor istorice, cercetàtorii au
obligatia profesionalà ~i moralà de a elabora ~i publica biografiile personalitàtilor care
au detinut functii importante în perioada respectivà, pe baza documentelor autentice,
indubitabile, dupà criterii ~tiinpfice, ,,sine ira et studio" (,,ffirà urà ~i pàrtinire"),
independent de situatiile ~i opiniile conjuncturale, de multe ori aflate în contradictie cu
logica realitàtii 1•
În acest scop, deoarece în multe tipârituri ~i chiar in unele documente existà
numeroase gre~eli ~i omisiuni, pentru prima datâ punem la dispozitia cititorilor copii
(xerox) ale câtorva documente valoroase pàstrate în arhivele civile ~i militare.
Corectarea erorilor ~i completarea lacunelor, în limitele spatiului tfografic de care
dispunem, vor contribui la stoparea difuzàrii !or în publicatïile viitoare .
Ascendenfii paterni ai mare~alului. Bunicul, dupà tatâ, s-a numit Vasiliu
Anton (Vasiliu, patronim; Anton, prenume), iar bunica, Sultana, domiciliati în
Bucure~ti, în zona perifericà semiurbanà, spre marginea esticà a ora~ului, la contactul
stri:izilor Càli\r~ilor, Vergului ~i Delea Nouà. În a douajumàtate a secolului al XIX-lea
cetàtenii din zonà se ocupau, pe lângà me~te~uguri ~i comert, cu agricultura, cre~terea
vitelor ~i cârà~ia. Conform uzantelor timpului, copiii farniliei Vasiliu au fost înscri~i
in registrele de stare civilà cu patronimul Antonescu, derivat din Anton, prenumele
tatàlui, prin adàugarea sufixului ,,escu". Trei bàieti din aceastà familie - Joan, tatàl
mare~alului; Dimitrie ~i Ilie - au optat pentru cariera militarà, dupà cum urmeazà:
1. CApitanul Antonescu A. Joan (1853-?), tatâl mare~alului, s-a nàscut la 29
iunie 1853 (st. vechi), in Bucure~ti, strada Delea Noua, azi în sectorul 3. Dupà
absolvirea ~colii primere ~i a trei clase gimnaziale, în etate de 17 ani, la 6 iulie 1870,
s-a înrolat voluntar în annatà, pe timp de trei ani, în Reg. I Artilerie. Aici obtine
gradele inferioare: soldat - 1870; caporal (brigader) - 1871; sergent - 1872; sergent
• Pite~ti.
1
Paul 1. Dieu, Comunicare prezentata la sesiunea anuala a Muzeului Jude1ean Arge$ din Pite$ti, ms.,
octombrie 2003; Idem, Personalitli/i din zona Argef-Muscel, ms., volum elaborat ~i pregfltit pentru publicare
(1945-2005); v. Spiridon Cristocea, Argef. Dlc/ionar de lsloricl, Pite~ti, 2003, p. 92-97; Paul 1. Dieu,
[Marefalu/J Joan/. Antonescu. Dale biografice, ln gazeta .,Concret", Pite~ti, nr. 80, 1992, iunie 3-9, p. 4 ~i
nr. 88, 1992, iulie 29-august 4, p. 4.
2
Numflrul autorilor care nu au cercetat direct ~i efectiv în arhive documentatia de bazl!. este foarte mare.
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major - 1873. În continuare a dobândit gradele de ofiter: sublocotenent - 1874;
locotenent 1881; dipitan - 1889. La 1 octombrie 1874, odatli eu avansarea la gradul de
sublocotenent a fost trecut de la artilerie, la cavalerie (ro~iori, câlâra~i). Începând eu
data de 11 aprilie 1877, este numit aj utor contabil, fhrâ a renunta la functia de ofiter
combatant. În perioada 1879 ianuarie 16 - 1884 octombrie 15 a :meut parte din
Escadronul de câlâra~i al Reg. 2 Arge~ din Pite~ti, oraJi în care s-a câs!ltorit la 16
octombrie 1878 ~i unde a primit gradul de locotenent (1881). Demisioneazli din armatll
la I octombrie 1899. Este trecut în militie la Corpul 3, apoi in rezervll la Reg. 6
Ro~iori - 1900 martie 30 ~i la Divizia a 5-a 1908 iulie 1 (v. cele douâ copii ale foilor
matricole Ûl care pot fi wmârite toate mutatiile ).
În timpul RAzboiului pentru Independenµ participa. la campania din sudul
Dunll.rii, in 1877-1878, in calitate de contabil. Caracterizàrile efectuate de comandantii
sll.i sunt uneori contradictorii, oscilante, Ûl sens pozitiv sau negativ. Pe ansamblu s-a
achitat de obligatiile regulamentare.
Distinctii: medalia ,,Ap!lrarea Independentei"; medalia ,,Crucea Trecerii
Dunàrii"; ,,Medalia Comemorativà Rusil"; ordinul ,,Stanislav", cl. a III-a3.
2. Colonelul Antonescu A. Dimitrie (1860-1907), ofiter de stat major, n!lscut
in Bucure~ti, la 9 iulie 1860, absolvent al $coalei Superioare de Rll.zboi, prima
promotie 1891, unul dintre cei mai competenti ofiteri superiori pânà la primul rllzboi
mondial. Elev la ~coala militarà - 1880 iulie l; sublocotenent - 1882 iulie 1; locotenent
- 1885 mai 10; càpitan - 1891 mai 10; maior - 1896 aprilie 8; locot. colonel - 1902 mai
10; colonel - 1906 iunie 25. Misiuni importante: la Marele Stat-Major, 1891-1894;
1895-1896; 1905-1906; la Statul-Major Regal, 1901-1904; la Serviciul
Comandamentelor ata~ate la M. St. M.; director de studii al $colii Superioare de
Rll.zboi ~i comandant al acestei ~coli (1899-1900); ~ef de stat-major al Corpului 3
Armatli (1906-1907); în Administraµa Centralll. a R!lsboiului (1897-1899); aghiotant
al principesei Maria, viitoarea reginll. ~- a. Între 8 aprilie 1896 ~i 8 aprilie 1897, cu
gradul de maior, a functionat la Reg. 30 Muscel din Câmpulung.
A incetat prematur din viat!I, la 30 iunie 1907, Ûl etate de numai 47 de ani. Nu
a fast càs!Uorit4• (v. copia foii matricole) ..
Generalul Radu R. Rosetti ( 1877-1949), istoric, scriitor, publicist, membru
al Academiei Române, care 1-a cunoscut în etapa activitlitii militare, în însernnlirile
sale intitulate ,,Pagini de jumal" ( 1931 ), referindu-se la unii comandanti, afirmà:
,, ... Annata a pierdut mult prin moartea lui [a generalului Ioan Dragalina, eroul de la
Jiu, 1916], curn pierduse rouit înainte [ 1907], prin moartea prea timpurie a omului
întreg, care a fast colonelul D. Antonescu ... " 5 .
Arhivele Militare Romane (A M. R.), fond nr. 3042, vol. I, Ofiteri ectivi cavalerie, f. 8 (mutatii pânà la
1899 octombrie 1, inclusiv); ibidem, fond nr. 3042, Memorii b!ltr4ni - cpt., lit. A, nr. 294, fila 1, mutaJii pânà
la 1908 iulie 1 (inclusiv); v. ~i caracteriz!lrile din dosare; Vesile Novae, Capitanul Joan Antonescu - tata/
mare1alului Joan 1. Antonescu, in ,,Argessis", seria istorie, VIII, Muzeul JudeJean Arge~, Pite~ti, 1999,
p. 275-284 (extrese din caracteriz!lri); in articolul respectiv, autorul a trecut ziua de 27 ianuarie 1879, ca datà
a càsl!toriei slt. loen L Antonescu eu Kiriace (Chiriachita) G. Dobrian; ?n reg. de stare civil!! se aflll data
corectl!, oficiel!I - 16 octombrie 1878.
• A M. R., fond nr. 3042, Reg. of. activi infanterie, lit. A, f. 56; Jstoricul $coalei Superioare de Rozboiu.
I 889-1939, Bucure~ti, I 939, p. 101 (prime promotie - 1891 ); la p. 389, in lista comandantiloqcolii - nu este
trecut; la p. 390, epare ca director de sludii - maior Antonescu D., 1899-1900.
5
Magazin istoric, nr. 2, febr. 1987, p. 36.
i
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Distinctii: decoraµile ,,Coroana României", în grad de cavaler; ,,Steaua
României", cl. a V-a; ,,Brevetul de Stat-Major"; ,,Semnul onorific de aur pentru
serviciul militar de 25 de ani". Viata ~i activitatea colonelului D. A. Antonescu, au
constituit un exemplu pentru militarii de toate gradele, inclusiv pentru nepotul sâu de
frate, viitorul mare~al Ioan 1. Antonescu, care a fost efectiv ajutat ~i educat de câtre
unchiul sâu6.
3. Colonelul Antonescu A. Ilie (1864-1916) s-a nâscut la 11 ianuarie 1864, în
Bucure~ti, strada Câlâra~ilor, într-o casâ situatâ la intersectia eu strâzile Vergului ~i
Delea Nouâ, casâ în care s-au nascut ~i fratii sài. A fost un ofiter de elitâ. Con~tiincios,
corect, cu o temeinicâ pregâtire teoreticâ ~i practicâ; erou al râzboiului pentru
reîntregirea României, în 1916.
Elev la ~coala militarâ, 1883-1885; sublocotenent - 1885; locotenent - 1889;
câpitan - 1894; maior - 1904; lt. colonel - 1911; colonel -1913. În perioada 1899
aprilie l - 1903 aprilie l a comandat o companie de elevi la ~coala Fiilor de Militari
din Craiova, din care fficea parte nepotul sau Ioan 1. Antonescu, viitorul mare~al.
A participat la luptele din septembrie 1916, fiind grav rânit în bâtalia
dezastruoasâ de la Turtucaia. Este transportat la Spitalul Brâncovenesc în Bucure~ti,
însà interventïile medicilor nu 1-au mai putut salva. Înceteazâ din vialâ la 15 septembrie
1916, în etate de 52 de ani ~i nouâ luni. Oin casâtoria eu Clementa C. Ple~a a avut o
fiicâ, Florica-Angela.
Distinctii: ordinele ,,Coroana României", în grad de cavaler; ,,Steaua
României", cl. a V-a; ,,Medalia jubiliarâ Carol I - 1906"; ,,Semnul onorific de aur
pentru serviciul militar de 25 de ani" 7 (pentru detalii, v. copia foii matricole).
Ascendentii materni ai mare~alului. Relatiile familiale cu Dobrianii din
Pite~ti. Dobrianii erau descendenti ai unei familii originare din sudul Dunârii care s-a
stabilit în Pite~ti. Documentar au putut fi urmiiriti pânâ în secolul al XVIII-lea. Initial
principala lor ocupatie a fost bogasieria (boiangeria, vopsitoria). În catagrafia
negustorilor din Pite~ti la 1811 au fost înregistrati 11 bogasieri, 4 boiangii, 7 mâtâsari.
Gagiul Dobrian apartinea de grupul boiangiilor8• Din comercializarea firelor de
borangic (mâtase naturalâ) colorate eu substante obtinute din plante, dizolvate în apa
unor ffintâni, mai ales eu renumitul ,,ro~u de Pite~ti", Dobrianii ~i alµ bogasieri s-au
îmbogâfit, devenind mari negustori, proprietari de terenuri, de prlivâlii ~i case, arenda~i.
În secolul al XIX-lea, timp de câteva decenii au concurat pe bogasierii din tiirile
centrale ~i vestice europene. Pânâ la Unirea din 1859, corporatia (breasla) bogasierilor
din Pite~ti a fost condusâ de un staroste ales din familia Dobrianilor9.
În primele decenii ale secolului al XIX-lea cet care s-a impus în domeniul
economic a fost bogasierul Nicolae (Nicolau) Dobrian (c. 1778-1847, Pite~ti). Sofia lui

'' G. Magherescu, Adeviirul despre mare~alul Antonescu, vol. I, Editura Pliunescu, Bucure~ti, 1991, p. 139.
7
A. M. R., fond nr. 3042, Reg. of. activi infanterie, vol. I, 2, f. 9.
8
C. ~erban, in Studii ~i Comunicllri, V, Muzeul Pite~ti, Pite~ti, 1980, p. 271,273.
9
D. C. B. [Dumitru C. Buiculescu), Gogo1ile de miitase fi boranglcul din Pite/ti, articol în ziarul
,,Muncitorul", anul 1, nr. 16, Pite~ti, 4 mai 1883; G. 1. Lahovari, general C. 1. Brlltianu, Gr. G. Tocilescu,
Marele Dic/ionar Geogrqfic al României (M. D. G. R.), vol. IV, Bucur~ti, 1901, p. 375-376; ~tefan Chico~,
Monogrqfia stiirii meseriilor in Pite~ti, Pite~ti, 1909, p. 10, 11; Petre Papa, Paul Dieu, Silvestru Voinescu,
lstoria municiplului Pite1ti, Editura Academiei, Bucure~ti. 1988, p. 144-145, 154.
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se numea Constandina (Dina) (?-1842, Pite~ti) . Au avut mai multi copii. Prin
investigatii îndelungate ~i dificile în arhive am reu~it sli identifie pe urmlitorii fii: Petcu
(Petcutà) N. Dobrian (c. 1810/11 - 1877 nov. 9, Pite~ti), ciislitorit eu Verona (c. 1817 ?); Ristea N. Dobrian (c. 1820, Pite~ti - ?); Gheorghe (Ghità) N. Dobrian (c. 1822/24 ?), bunicul matem al rnare~alului loan I. Antonescu, clislitorit eu Aritia Coculescu
(1843, Pite~ti -1900, Pite~ti); Teodor N. Dobrian (c. 1829/1832, Pite~ti- 1886 aprilie 5,
Pite~ti), clislitorit cu Ana Predescu (c. 1848 - ?). În familiile fratilor Dobrian s-au nliscut
bliieti ~i fete (v. schema nr. 1 a descendentilor bogasierului Nicolae Dobrian).
În unele documente numele de familie este grafiat Dobrean (1833), Dobricean
(1834) sau Dobriean (1835). Petcu N. Dobrian a fost rnentionat într-un document din
183 3. El a fàcut parte din grupul marilor negustori care a veau relatii comerciale cu
ora~ul Bra~ov ~i eu alte or~e din Transilvania 11 . Toti fratii Dobrian erau arenda~i
binecunoscuti. Gheorghe N. Dobrian, împreunli cu fratele sliu Petcu ~i cu Eftimie
Nicolau, tatlil Ecaterinei, prima sotie a ·proprietarului Nicolae Antonescu din Pite~ti,
bunicul Elisavetei care s-a clislitorit eu un descendent din familia câmpulungeanli Paul,
au luat in arendli cea mai mare parte din mo~ia Episcopiei Arge~ului de la Topana
judetul Olt. Lor li s-a asociat ~i proprietarul Nicolae Gherman din Pite~ti, bunicul
matem al prernierului Armand Clilinescu, arenda~ al mo~iei vecine de la Pâro~i-Olt.
Teodor N. Dobrian era arenda~ul mo~iei Fedele~oiu-Vâlcea, proprietate a Episcopiei
Arge~ului. Dobrean Boiangiu, la 18 iunie 1833, a donat 250 lei pentru construirea
noului local al ~colii Nationale din Pite~ti. Gheorghe N. Dobrian, viitor bunic matern al
mare~alului, a fost ales de mai multe ori membru al Consiliului or~enesc, înainte ~i
dupli anul 1843, consilier-ajutor (ajutor de primar) ~i primar al or~ului Pite~ti în 1872.
A fhcut parte din notabilii Pite~tilor ~i ai judetului Arge~ 12 •
Cilsiltoria slt. loan I. Antonescu din Bucure~ti cu Kiriaca (Chiriachifa) G.
Dobrian din Pite~ti. Clislitoria civilli s-a oficiat în cllidirea Primliriei ora~ului Pite~ti la
I 6 octombrie 1878, parteneri fiind tânlirul ofiter loan A. Antonescu, de 25 de ani, fiul
lui Anton Vasiliu ~i al Sultanei din Bucure~ti, nliscut la 29 iunie 1853, ~i adolescenta
Kiriaca (Chiriachita) Gh. Dobrian, de 16 ani, fiica lui Gheorghe Dobrian ~i a Aritiei,
nliscutli în Pite~ti, la 18 martie 1862 (nu 1861, 1863) 13 (v. copia actului de clislitorie).
De retinut cli evenimentul s-a petrecut înainte de mutarea slt. Joan A. Antonescu de la
Reg. I Ro~iori, la un escadron din Reg. 2 Clillira~i Arge~, Pite~ti, la 16 ianuarie 1879.
Întocmirea formalitliµlor de clislitorie a început în august 1878. În a doua foaie

'" Arhivele Nafionllle ale României, Direc1ia Jude1eana Arge~ (A. N. R. D. J. A.), Catagrafla din /838, ms.,
Pite~ti, nr. 147. La acest numar este trecut ,,Dobrian Nicolae, boiangiu, sârb, însurat, 60 ani; locuie~te la
neamuri. Constandina, sotie; copii: Ristea, bl!iat, 18 ani; Ghifll, bi!iat, 14 ani". Prin cuvântul ,,sârbi" românii
autohtoni din Tara Româneasca ln perioada respectivll, numeau pe emigrantii veniti din sudul Dunl!rii
indiferent de etnie: români, vlahi, aromâni, bulgari, sârbi, albanezi, macedoneni ~. a. Cuvântul ,,sârb" era un
termen generalizator atribuit emigrantilor veniti din Peninsula Balcanicli.
11
••• Documente privind 1821, vol. IH, Bucure~ti, 1960, doc. 157; Petre Popa, Paul Dieu, Silvestru
Yoinescu, lstoria municipiului Pileifli, Editura Academiei, Bucure~ti, 1988, p.123; vezi ~i Oum. Z. Fumica,
Documente priviloare la comer/ul românesc, 1473-/868, Bucure~ti, 1931, p. 16 ~i urm.
12
A. N. R. D. J. A., fond Episcopia Arge~, dosarele 1/1844, f. 32; 57, 161/1845; 21, 83/1846 etc.; fond
Primaria Pite~ti, dosarele 4/1832; 3/1833; 3/1843, f. 172, 173; vezi ~i registrele de stare civil!! ~i alte dosare
din anul 1872; Gh. M. Frantescu, Cdteva pagini din trecutul $coalei primare Domneili ... , Pite~ti, 1936,
84.
·' A. N. R. D. J. A., fond. Primllria Pite~ti, Reg. st. civile clisl!toriti, 1878, act nr. 36, din 16 octombrie 1878.
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matricolà s-a trecut ziua de 28 ianuarie 1879, iar într-un articol, 27 ianuarie 1879.
Consideràm cà aceste date sunt erori necorectate 14 . Zilele de 28 sau 27 ianuarie 1879 ar
putea fi data cununiei religioase.
În familia locotenentului Ioan I. Antonescu, avansat la acest grad în ziua de 8
aprilie 1881, s-au nàscut doi copii: fiica Elisa-Lidia, la 26 iunie 1881 (st. vechi), în casa
din str. Egalitàtii (v. copia actului) 15 ~i fiul Joan (nu Ion) I. Antonescu, la 2 iunie 1882
(st. vechi), (nu, 1880 sau 1883), în casa din str. Zmeurei nr. 138 din Pite~ti (v. copia
actului). Atentie! $i tatlU se nàscuse tot în luna iunie (29 iunie 1853), iar fiul sàu a fost
executat, de asemenea, la 1 iunie 1946. La Primària ora~ului Pite~ti actul de na~tere clin
registrul de stare civilà al viitorului mare~al a fost sernnat de declarant (tatàl copilului)
~i de doi martori: Gheorghe Dobrian, tatàl lehuzei, bunicul bàiatului, ~i de locotenentul
Gheorghe Chico~ (1850 -?), profesor de instrucpe militara ~i de girnnasticà la
girnnaziul pite~tean, amie al declarantului 16 •
Cu acest prilej, pentru sàrbàtorirea evenimentului, bunicul Gh. Dobrian a
organizat o petrecere în locuinta sa la care au participat numero~i invitati. Printre
invitati s-au aflat locotenentul Gh. Chico~, însotit de dramaturgul I. L. Caragiale,
revizor ~colar pentru judetele Arge~ ~r Vâlcea (1882 februarie - 1883 mai-iunie) cu
sediul în Pite~ti; Toma Trifonescu, profesor de românà (1877-1911) ~i director al
Gimnaziul din Pite~ti (1881-1894), magistrat, avocat, deputat; fratele sàu Ion
Trifonescu, jurist, profesor, consilier orà~enesc, toti cunoscuti apropiati ai bunicului ~i
ai scriitorului I. L. Caragiale, care se evidentiase pân!i la data respectiv!i prin comedia
0 noapte furtunoasa 11 •
Prin c!isàtoria slt. Ioan I. Antonescu, fiul lui Anton Vasiliu din Bucure~ti, cu
Chiriachita G. Dobrian, fiica lui Gheorghe (Ghitlt) N. Dobrian din Pite~ti, s-a realizat
înrudirea directà a celor douà familii.
Autorul Gh. Magherescu într-un volum rnemorialistic afinn!i cl\ fiul
locotenentului Ioan A. Antonescu ~i al Chiriachitei (n. Dobrian), ,, ... a r!imas orfan de
tatà la o vârstà fragedà- avea trei ani ... " 18 . 0 gravà eroare! Tat!il copilului tr!iia la data
de 16 aprilie 1889, când a fost avansat la gradul de cllpitan, trliia ~i la 4 septembrie
1898, când a venit de la Galati la Craiova cu bi:iiatul pentru a frecventa cursurile $colii
Fiilor de Militari (1-a ,,A~ezat în ~coalll ... "), comandant al companiei de elevi fiind
fratele sllu, clipitanul Antonescu A. !lie, iar corespondent autorizat al elevului - Gr.
Antonescu, din str. Unirii nr. 17 (nu am putut sa stabilesc dac!i era un ait frate al celor
trei ofiteri Antonescu sau o rudà apropiat!i - v. copia foii matricole a ~colii). C!ipitanul
Ioan I. Antonescu se afla în viatli ~i la 1 iulie 1908, când a fost mutat la Divizia a 5-a,
ca rezervist (v. copia foii matricole) 19 •

" Vasile Novae. op. cil., p. 275.
A. N. R. O. J. A, fond. Prima.ria Pite~ti, Reg. st. civile nllscuti. 1881, act nr. 170, din 27 iunie 1881.
16
ibidem, Reg. st. civile, nllscuti, 1882, act. nr. 133, din 3 iunie 1882.
11
Paul 1. Dieu,/. L. Caragiale, revizor ,1colar la Pite-111 pentru circumscrip/ia Arge,1-Vâlcea. (1882-1883), în
1,Argessis", seria istorie, XI, Muzeul Judetean Arg~, Pite~ti, 2002, p. 499-506 (v. ~i notele infrapaginale);
idem, ln Monogrqfia $c. nr. 3 ,,Ion Pillai'' din Pileiti, partea V-e, p. 235-239. Autorul articolului a primit
mformatii directe de la economistul ~i juristul ~tefan Chico~ (1881-1963), dr. in ~tiinte social-economice al
Universitlltii din Berlin, fiul colonelului Gheorghe Chico~.
18
Supra, nota nr. 6, p. 138, 139.
1
' Ultime mutatie din foaia matricol!I (exemplarul nr. 2).
ii
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În acel~i volum Gh. Magherescu (p. 138) sustine câ bâiatul Ionel a fost
crescut ~i îngrijit pânâ la vârsta de l 0 ani de sora mamei, Elena Dobrian, care locuia la
Florica-~teffine~ti, lângâ Pite~ti. Pânâ acum nu am gâsit acte oficiale care sâ confinne
aceste informatii. Se pune întrebarea: de ce nu a luat la ~tefàne~ti pe Elisa-Lidia, fetita
sorei sale Chiriachita, cu un an mai mare decât fratele ei lonel? Trebuie sâ retinem câ la
6-7 ani lonel se afla în Bucure~ti, unde a început sâ frecventeze cursurile primare, fiind
sub îngrijirea unchilor sâi Dimitrie ~i Ilie, fratii tatâlui. În lucrarea amintitâ mai sunt ~i
alte gre~eli. Precizàm câ în $teffine~ti, lângâ Pite~ti, locuia Alexandru T. Dobrian, fiul
lui Teodor N. Dobrian, nepot al lui Gheorghe N. Dobrian, bunicul mare~alului ~i vllr
primar eu Chiriachita Gh. Dobrian, marna mare~alului.
Câsnicia câpitanului Antonescu A. loan cu Chiriachita (Lutza, Litza) Dobrian
a durat pânâ Û1 anul 1895, când au divoqat. Sentinta s-a pronuntat la 19 mai 1895
(v. copia actului de câsâtorie cu notificarea marginalâ din stânga, p. 1). Chiriachita G.
Dobrian s-a recâsl1torit cu ofiterul Baranga Savovici N. Nicolae (1862-1915), atunci
câpitan. Câsâtoria s-a oficiat la Florica-~teffine~ti, lângâ Pite~ti, la 10 iulie 1896. Sotul,
avansat pânâ la gradul de colonel, a decedat Û1 ora~ul Brâila, la 27 octombrie 1915 (v.
copia foii matricole)2°. Fratele sâu, colonelul Baranga Savovici N. Constantin (18641914), fiu al lui Nicolae ~i al Adelei (Adelaida), s-a nâscut tot în Bucure~ti. Cei doi frati
au fficut parte din corpul de elitl1 al ofiterilor superiori. În lucràrile tipl1rite autorii n-au
trecut prenumele celor doi frati Baranga - Nicolae ~i Constantin - fapt care a generat
confuzii ~i erori (în plus au existat ~i alti ofiteri cu nwnele Baranga). Nu s-a precizat
care dintre cei doi frati s-a câsâtorit cu Chiriachita Dobrian, fosta sotie a câpitanului
loan A. Antonescu pânl1 la 19 mai 1895. Marna mare~alului, Chiriachita colonel
Nicolae N. Savovici Baranga, nâscutl1 G. Dobrian, la 18 martie 1862, în Pite~ti, a
decedat în Bucure~ti, la 29 decembrie 1950, în casa din str. Mo~ilor, nr. 246, sectorul 2,
azi sectorul 3 al Capitalei2 1•
Relatiile familiale ale mare~alului eu Antone~tii din Pite~ti. În studiul
nostru biografic consacrat familiilor Antonescu ~i Micescu din judetul Arge~, publicat
în culegerea muzeului din Pite~ti în anul 1999 22, în partea finalâ a schitei biografice,
destinatâ prof. univ. Mihail A. Antonescu (1904-1946), afirmam urmâtoarele: ,,Cu mult
timp înainte de procesul din 1946, [prof. Mihail A. Antonescu] era considerat vllr eu
mare~alul loan I. Antonescu de câtre oficialitâtile române ~i strâine (v. însemnlirile
regelui Carol al 11-lea din 4-5 septembrie 1940 ~i raportul ministrului Elvetiei la
Bucure~ti, André Rodolphe de Weck, din 28 iunie 1941). Eronat au crezut câ Mihail
Antonescu era vl1r cu Ioan I. Antonescu"23 •
În continuare relatam: ,,Într-o ~edintâ a procesului din mai 1946, pre~edintele
Tribunalului Poporului 1-a întrebat pe Mihail Antonescu: « ... Aveti legâturi de rudenie
cu loan Antonescu?». Acuzatul a râspuns: «Legâturi de rudenie prin pârintii no~tri 10

A. M. R., fond, nr. 3042, Registru ofiieri cavalerie, vol. 1, f. 97 (A-R).
Extras din Registrul de decese al Priml\riei sectorului 2, Bucure~ti, nr. 26.642/29.06.2000, trimis Primariei
municipiului Pite~ti, la solicitarea noastrll. În act sunt doua erori: anul n~terii 1861, in loc de 1862 ~i
prenumele tatalui Ion, corect Gheorghe.
22
Paul 1. Dieu, Din biografiile profesorilor universitarl Emanai/ N. Antonescu, Ejtlmie N. Antonescu, Mihail
A. Antonescu fi /strate N. Micescu, in ,,Argessis", seria istorie, Vlll, Muzeul Judetean Arge~, Pite~ti, 1999,
p. 343-377 (v. ~i notele infrapaginale).
23
Magazin istoric, nr. 9/1990, p. 29, 37-38.
21
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prin tata! sâu ~i al meu - nu; marna mare§alului Antonescu este vagâ rudâ cu tatâl
meu» 48 • În ziarul «Scânteia», de joi, 9 mai 1946, p. 1, s-a publicat urmatorul dialog:
«Acuzatorul Stoican: «Nu sunteti rude?». «Icâ - Àaâ ... sa vedeti, din partea tatei nu
suntem ... dar marna vitregâ ... ». Nu §tim dacâ profesorul s-a referit la o alta sotie a
tatalui sâu Aurelian Antonescu. Pe parcursul investigatiilor noastre nu am aflat cine a
fost persoana consideratâ «marna vitrega» §Î nici care este gradul de rudenie dintre
24
profesor fi mare§al pe baza unor documente sigure" .
ln prezent, pe baza documentelor depistate ~i studiate în anii 1998-2004,
suntem în mil.sur! sâ afirmâm câ termenii (marna vitregâ) constituîau o eroare a
acuzatului. În realitate cuvintele se refereau la Elisaveta, sora vitrega a silvicultorului
Aurelian N. Antonescu, tatâl prof. unîv. Mihail A. Antonescu. Pentru Elisaveta,
profesorul era nepot de frate vitreg. Proprietarul Nicolae Antonescu din Pîte~ti (circa
1813, Pite~ti - februarie 1881, Pite§ti), cu prima sotie Ecaterina (Catinca), fiîca lui
Eftimie Nicolau, a avut trei copii: o fatà, Elisaveta (n. 1852) §Ï doi bliieti. Dupâ decesul
Catincai ( 1857) s-a recâsâtorit cu Zoe pitar !strate Micescu (circa 1836-1915, Pite§ti),
care a nâscut 10 copii: patru fete ~i §ase bâieti, Aurelian fiind al patrulea fiu, tatâl prof.
univ. Mihail A.- Antonescu (v. schema nr. 2). Doi dintre baietii proprietarului Nicolae
Antonescu au devenit personalitâti în învatllmânt §Î justitie: prof. univ. Emanoil (1870 25
1949) §i Eftimie Antonescu ( 1876 - 1957), militanti pentru Marea Unire din 1918 •
Proprietarul Nicolae Antonescu din Pite§ti a îndeplinit functii administrative:
consilier orâ§enesc, subocârmuitor de plasa (subprefect, 1838) etc. Împreunâ cu fratele
sau, avocatul Dumitru (Tache) Antonescu(? - 1865, Craiova) au participat la revolutia
26
din 1848, fiind numiti de Guvemul Provizoriu subocârmuitori de plasâ •
C. A. Rosetti a evidentïat pe unioni§tii pite§teni Dumitru Antonescu, Eftimie
Nicolau (tata! Ecaterinei, prima sotie a proprietarului Nicolae Antonescu), Draghici
Budi§teanu (tatâl Floricai, sotia profesorului revolutionar §i unionist Aaron Florian),
27
protopopul Nicolae Constantinescu, Alecu Petrescu • Eftimie Nicolau a fàcut parte din
delegatia ora§ului Pite§ti, împreunâ cu Nicolae Coculescu, care a întâmpinat pe
domnitorul Cuza la sosirea în Bucure§ti (februarie 1859).
Fiica din prima casatorie a proprietarului Nicolae Antonescu din Pite§ti,
Elisaveta (n. 1852, Pite§ti}, în ziua de 12 ianuarie 1873, în localul Primariei din Pite§ti a
încheiat actul de casi!ltorie eu loan A. Paul (1841-1885, Câmpulung Muscel), proprietar,
de 32 ani, domiciliat în Câmpulung-Muscel, fiul lui Anton Paul, de 62 ani, §i al

" Paul I. Dieu, op. cit., supra, nota nr. 22, p. 361; • 0 Procesul marii trtidari na/ionale. Stenograma
desbaterilor de la Tribunalul Poporului asupra Guvernului Antonescu, Editura Eminesu, Bucure~ti, 1946,
p. 72; ziarul ,,Scânteia", nr. 519, din 9 mai 1946, p. 1.
25
Paul 1. Dieu, op. cit., supra nota nr. 22, p. 350-355, v. schemele nr. 1 ~i 2, p. 373-374.
ir, D. G. A. S., Documente privind anul revolu/ionar /848 in Tara Româneasca, Bucure~ti, 1962, p. 303-304,
doc. 306/1848 decembrie 1. Fiul avocatului Dumitru Antonescu, ing. Petre D. Antonescu ( 1853-1916),
inspector C. F. R., a avut un fiu, viitorul general Antonescu P. Petre (1891-1957), comandant Reg. Artilerie
nr. 6 Arge~. ~ef de stat-major al Div. nr. 3 lnf. din Pite~ti (cdt. div. fiind generalul loan Antonescu) at~at
militar la Berlin, in 1935, cdt. de mari unitll\i pe fronturile de est ~i vest (v. Paul 1. Dieu, Monografia !je. nr. 3
Piteftl, 1988, p. 219-220). Oin datele biografice reiese ca ~i acest general s-a inrudit indirect cu mare~alul
Antonescu.
27
Ziarul ,,Românul", nr. 50, 1859, 28 aprilie/10 mai, p. 196; v. ~i V. Novae, Activitatea politicti a arge~enilor
~; muscelenilor rejlectatti in paginile ziarului ,,Romdnu/" in perioada august 1857 - iunie 1859, în
,,Argessis", seria istorie, X, Muzeul Jude\ean Arge~. Pite~ti, 2001, p. 499, 506.
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Ecaterinei, de 50 ani. Dintre cei ~ase martori, care au semnat actul în registrul de stare
civil!!., mention!i.m pe urmlitorii: Nicolae A. Paul, 33 ani, proprietar Câmpulung, fratele
ginerelui; Ilie Trifonescu, 53 ani, proprietar, Pite~ti; Dimitrie Micescu, 39 ani,
institutor, Pite~ti; fratele Zoei Micescu, a doua sotie a proprietarului N. Antonescu,
dupà decesul primei sotii, Ecaterina în anul 1857; Nicolae Gherman, 50 ani, proprietar
Pite~ti, bunicul matem al viitorului ministru ~i premier Armand Càlinescu. În actul de
càsàtorie prenumele miresei a fost scris Elisabeta, în !oc de Elisaveta (act. nr .2 din 1873
ianuarie 12).
Neamul Paul (pàtronim), cu numero~i ascendenti ~i descendenti, era originar
din Transilvania. Acest neam a avut ramificatii ~i relatii familiale, în afarà de familiile
Antonescu ~i Dobrian din Pite~ti, cu familiile Negulici, Davilla, Constantin Noica ~- a.
În Muscel, familiile Paul s-au afirmat în economie (mari proprietari de terenuri ~i
case 28 , comercianti, arend~i etc.), în administratie ~i culturà. Mai multi tineri din
familiile Paul au studiat in centrele importante vest-europene, încli din secolul al
XVII-lea29 . Leglituri familiale s-au stabilit ~i inainte ~i dupli anul 1873 cu familiile
Dobrianilor: Gheorghe (Ghitli) Paul, 37 ani, nepot al lui Teodor N. Dobrian, a fost
martor la clislitoria unchiului sliu cu Ana Predescu, la.data de 20 mai 1866, în Pite~ti; cu
familiile Antone~tilor: la scrierea actului de deces al proprietarului3° Nicolae
Antonescu, în ziua de 19 februarie 1881, a participat ~i a semnat actul, lancu (Ioan)
Paul, comerciant, ginere al decedatului, soµd Elisabetei N. Antonescu. Ghita
(Gheorghe) Paul, nepot al lui Teodor N. Dobrian, era totodatà ~i nepot al fratilor sài
Petcu N. Dobrian ~i Ghiîli (Gheorghe) N. Dobrian, tatlil Chiriachitei G. Dobrian, sotia
càpitanului loan A. Antonescu, marna mare~alului Joan 1. Antonescu. Prin aceste relatii
familiale indirecte mare~alul se înrudea vag cu prof. univ. Mihai A. Antonescu. În
concluzie relatiile de înrudire între familiile Antone~tilor din Bucure~ti cu familiile
Antone~tilor din Pite~ti s-au realizat prin intermediul familiilor Dobrian din Pite~ti ~i
familiilor Paul din Câmpulung-Muscel, punctul nodal fiind clislitoria Elisabetei N.
Antonescu din Pite~ti, cu Ioan (lancu) Paul din Câmpulung-Muscel.
Pânli în anul 1902, când a fost admis la Scoala de Infanterie ~i Cavalerie din
Bucure~ti, copilul ~i adolescentul Antonescu 1. loan a frecventat ~i absolvit cursurile
primare (patru clase la Scoala Primarli ,,Calist Arhiereul", situatli in apropierea bisericii
de la Bariera Vergului din Bucure~ti), cursurile gimnaziale (patru clase la Liceul
,,Matei Basarab" din Bucure~ti)31, ~i cursurile liceale la Scoala Fiilor de Militari din
Craiova, in anii 1898-1902. Gh. Magherescu farli a se documenta temeinic a afinnat în
cartea sa (vol. I, p. 138, v. nota nr. 6) cli ,, ... pânli la vârsta de 10 ani când a intrat
primul la Scola Fiilor de Militari din Craiova ... ". În realitate, la ~coala craioveanli a
fost admis în cl. a IV-a Iicealli prin transfer de la Liceul ,,Matei Basarab" clin Bucure~ti,
Carmen Oprescu, in ,.Argessis", seria istorie, X, Muzeul Judetean Arge~, Pite~ti, 2001, p. 499, 506 (vila
Paul, p. 506, fig. 8.).
Paul I. Dieu, Un câmpulungean (Musce{) la studii la Roma, in secolul al XV/1-lea, in ,.Secera ~i ciocanul",
XIX, 1969 martie, 16, nr. 4617, Pite$ti.
10
La p. 349, in Brticolul Paul Dieu, Din biogrqfiile prof univ.... , s-e tipllrit gre~it cuvântul ,,profesorului", în
loc de ,.proprietarului".
li Virgiliu Z. Tc:odorescu, în ,,Argessis", seria istorie, VIII, Muzeul Judetean Arge~, Pite~ti, 1999, p. 342.
Pana nu voi gl!si documentele ~colare la arhivelc:: din Bucure~ti, nu sunt in mllsuril sil confirm cil mare~alul a
înviltat in ~colile menJionate în articolul autorului.
lij

29
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pe baza deciziei Ministerului de Resbel cu no. 152/1898, nu prin concurs, având douâ
corigente, la lirnba latinâ §Î rnatematic!1 (v. copia foii matricole §Colare).
Elevul Antonescu 1. Joan nu a frecventat cursurile Scolii Fiilor de Militari din
la§i, a§a cum sustine acela§i autor (p. 140). Unchiul sâu, Dumitru A. Antonescu nu a
fost ofiter de artilerie, ci de infanterie §i nici prirnul director (corect, comandant) al
Scolii Superioare de R!lzboi; rnàiorul D. Antonescu, era al treilea director de studii
(1899-1900). Fratele s!lu, Antonescu A. Ilie, era ofiter de infanterie combatant, nu de
administrape32 • Nu am reu§it sâ obtin pânâ acwn copiile foilor rnatricole (cataloagelor)
din clasele primare ~i girnnaziale, pentru a putea s!i analizez situatia real!i, bazatli pe
documente certe. Am intrat Ûl posesia copiei foii matricole de la Craiova, care necesit!i
o investigare in leg!1tur!1 cu succesiunea cronologicâ a claselor IV-VII §i cu problema
corigenfelor la latin!! ~i rnatematicâ (v. copia foii rnatricole). Pentru a rnâ pronunfa va
trebuie sâ am in fatA copiile foilor rnatricole de la Iiceul din Bucure§ti. Elevul §Î ofiferul
Antonescu I. Joan cuno§tea §Ï utiliza limbile francezâ §i englezâ.
Colonelul Antonescu I. Joan, la 29 august 1927, s-a câsâtorit cu Maria (Rica)
Niculescu (1892-1964) în localitatea Rasoviceni, judetul Caliacra (DobrogeaCadrilater). În ait document este trecut anul 1928. Nu este exclus ca 1928 sâ reprezinte
33
anul cununiei religioase • Unele rnomente din biografia Mariei Niculescu au fost
incluse in memoriile lui Niky D. St!lnescu, fostul §ef al Secliei de contraspionaj din
structura Serviciului Secret Român, condus atunci de Moruzov 4•
Întreaga activitate milita.ra a mare§alului este notat! în cea mai încârcat!1 foaie
matricolâ (v. copia)35 .

FROM THE BIOGRAPHY OF THE MARSHALL 1. ANTONESCU.
THE RELA TIONSHJPS WITH THE DOBRIANS AND
THE ANTONESCUS FROM PITESTI. MOMENTS OF HIS LIFE
Abstract
In the article there are for the first time presented basic (fundamental) and
authentic documents, preserved in copy of the Civilian and Military Archives, about
the biography of the marshal Antonescu I. Joan ( 1882-1946), leader of the Romanian
State and president of the Council of Ministers between 1940 and 1944. The author
tried to stop the spreading of the errors and the gaps still existent in a lot of printings
and manuscripts. The author also succeeded in salving the difficult problern of the
indirect kinship between the marshal and the university professor Mihail A. Antonescu,
Vice-Premier (Vice Prim-Minister) and Minister between 1940 and 1944.
32

Gh. Magherescu, op. cil., vol. I, p. 139.
n A. M. R., fond nr. 3042, D. C. I. /1974, vol. I, dosar 686/I0869 (Memoriul original al mare~alului Joan I.
Antonescu); f. l, 1v, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 30 ~i urm.; ibidem, fond nr. 3042, Memorii bll.trâni, lit. A., p. 154, nr. 3.
ln foaia matricolA data cllsAtoriei 27 august 1927, iar in memoriul original este trecut anul 1928.
J• Magazin istoric, nr. 6/1991, p. 77-78 (procesul de bigamie intentat Mariei Antonescu de fostul ei sot FUiier
din Paris, la sugestia lui Moruzov, aflat in conflict cu generalul Antonescu; avocat al acuzatei a fost prof.
univ. Mihail A. Antonescu).
H Recomandllm cititorilor sA urmAreasc4 datele din copia foii matricole supralncArcate cu multll atenlie. De
asemenea, copia foii matricole ~colare de la Craiova, obtinuta. de la A. N. R. D. J. Do)j.
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Copia foii matricole a colonelului Baranga Savovici N. Nicolae,
al doilea sof al Chiriachifei Gh. Dobrian, marna mare~alului.
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Act de cèisèitorie a slt. Antonescu A. Ioan cu Chiriachi/a (Kiriaca) Gh. Dobrian
(16 octombrie 1878, în Pite~ti) - pagina a treia.
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Act de na$tere Elisa-Lidia 1. Antonescu, sora mare$alului
(niiscutii la 26 iunie 1881, in Pite$ti).
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.REGISTRU STAREI CIVILf
nana 'O'. NASCtJTI.

Act de na~tere al mare~alului Antonescu 1. Joan
(niiscut la 2 iunie 1882, în Pite~ti).

https://biblioteca-digitala.ro

661

DIN BIOGRA.FIA MARE~ALULUI IOAN ANTONESCU (1882-1946)

• (g,}Aùmis · ln sconlii prin decisi~nea Ministe-·:

.E- riulul
·!~

d}Resbel eu· No...

~J\.Ve nit In scoalu la 18.,9/.'.'........

/✓-=-<f........ de la l~~..~.œ.✓-:a.r.tf.J;.L

:~::i~d._:;-;····· ··· ~· · ··1 ·· :;;;- en . t)

·=~· r·@.·~·····-·· m cnsa:_Lr......... NF
~

·=
, f/1
~

a

.•_
...

.;

~A

DobO.ndit
dreptul de

Semi-bursier de
"bursier

. ;{{r!
la 18 .............2,tJL ......._ùecis
~1;
18 ......... ····:.k·······
.

Minist. No ...............
No ......:... :,..

:.
ï!;•~l,;
.
: .
~· - - - ' - - - - - - - - ~ - - - - -- - ·~,'!..1•·,-~· _ _ __ _. - -- -- - . ·~-,,,.L' . rJ: t

'C :

J ;}~~ezntln scoall\ de Domn .. ·:i-,;:·<2;7.!,....... l~~f'·; Autorisnt coz·e pondenl :

•~• «.:_ .
. :,., '·-·

,M
a• d• • 1• 1J:G
. . .. ··""~········ m 1str1ctu ....,~

.

, , ,.,_, _· "

/

•

,;fü.. •

1

('/,'

_r,',! /

.'

,'fr
'¼
.✓.•.~ " . ' ~
lti.
?m .....
l?.",..... ..............
............ .

, ~ ..... ·.: ...................... plnsu :v./.CJ:~t.«1........ .......... ...... fa~ . .
/J / . •
.
•l"t ' · · . ~
'
·
•i<- m strada ... ~ ( ! ( . • •••••• • •••• •• • •••••••
~ -- comunn.... . ... ·;·· .....................,.:..... in calitate .{i~ :
,
de Hd«àt~
··
~ · iisn .No. /1. ............................. ..

·-;---·"'• ·. ;:..'.·······:·········----············:··-·-·. -·····-.. .· mH'

Copiafoii matricole a e/evului Antonescu 1. Joan,
$coa/a pentru Fiii de Militari din Craiova (J 898-1902) - prima parte.
Deoarece e/evul Antonescu avea paru/ rO$U, mai târziu regele Ferdinand $i regele
Carol al IJ-/ea, i-au atribuit cognomenul de ,,Câinele Ro§U",(Mg. ist., 4/ 1992, p. 47).
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Copiafoii matricole a e!evului Antonescu 1. Joan,
Scoala pentru fiii de militari din Craiova (1898-1902) - parte a a doua 36 .

31
'

Direc1iajud. Dolj a Arhivelor Na(ionale-Craiova, fond, Liceul Militar ,.D. A Sturdza", inv. 11 , Registrul
matricol pe anii 1895-1902, nr. 83.
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Copiafoii matricole integrale a mar~alului Antonescu 1. Joan
(1882-1946) .
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ARGESIS, STUD/J

>J

MUZEUL JUDETEAN ARGE$
I COMUNIC.AR/, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

I

PETRE MACA VEI - UN RENUMIT A VIA TOR
SI TEHNICIAN PITESTEAN
VASILE TUDOR'
Datorita progresului aviatiei, în anul 1911, din initiativa unor civili, s-a
înfiintat la Chitila ~i Cotroceni doua ~coli de pilotaj. Sesizând necesitatea, în anul
1912., George V. Bibescu, unul dintre primii aviatori români, folosindu-se de ajutorul
public, a pus bazele asociatiei ,,Liga Nafionala Aeriana", ce avea ca scop major
formarea pilofilor atât 'militari cât ~i civili, precum ~i dotarea armatei eu avioane.
Alaturi de cei solicitati sa asigure deservirea tehnica a acesteia au fost mai 111ulti
militari în termen, printre care ~i Petre Macavei.
Nascut în 3 iunie 189 l la Pite~ti, unde
a urmat cursurile ~colii primare, Petre Macavei,
la l noiembrie 1912, a fost încorporat de
Regimentul 4 Arge~, unde i s-a aprbbat
reducerea stagiului militar, tocmai pentru
faptul ca era absolvent al $colii Superioare de
Arte ~i Meseri i 1• Dovedindu-~i cu repeziciune
cuno~tintele tehnice, 1-au deta~at provizoriu
Companiei de Specialitati de pe lânga
Batalionul de Geniu <lin Bucure~ti, de unde a
fost luat de George V. Bibescu ca mecanic la
aeroplanele sale ~i ~ofer pentru propriul
automobil 2 .
Fiu al unui functionar, Petre Macavei,
în anul 1912, era un tânar eu o frumoasa
activitate tehnica pentru acele timpuri. Dupa
terminarea ~colii lucrase ca mecanic la
Petre Macavei 1891-1960.
insralatiile silozurilor <lin Constanta, ca apoi, pe
cont propriu, sa' plece la Paris, unde a practicat 2 ani meseria în fabrici de motoare
pentru avioane ~i automobile 3 •
'Pite~ti .
1
Ccntrul de Studii ~i Pastrare a Arhivelor Militan: (în continuarc CSPAMI), Dosar Persona!, Font! CM Ora~
8ucure~ti, colonel, nr. cri. 492, p. 4.
1
Ibidem.
:,
-' Ibidem .
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Ajuns la Bàneasa pe un teren ce se afla vis a vis de ce! actual, între avioane ~i
aviatori ~i-a descoperit vocatia, înscriindu-se în ~coala de pilotaj a Ligii. Ajutat de
Mircea Zorileanu ~i Nicolae Cap~a, doi mae~tri ai aviatiei române~ti, a brevetat în 10
noiembrie 1913, fiind al 18-lea în lungul ~ir al pilotilor români4. Ci!. a fost talentat ne-o
dovede~te trimiterea lui în Franta, unde la 8 aprilie 1914, în ~coala ,,Bleriot" a executat
6 !upinguri, fiind primul român amintit în documente ca pilot acrobat.
Cunoscut de pe atunci ca un bun tehnician ~i pilot, Petre Macavei, a fost cel
care a executat primele zboruri cu avionul prototip ,,Vlaicu III" 5 . Aparatul respectiv
fusese proiectat de Aurel Vlaicu ca avion biloc ~i urma si!. aiba o vitezâ de 140 km/ora,
ceea ce pentru 1913, ar fi fost destul de mult. Petrecându-se nea~teptata disparitie a
acestuia, datoriti!. accidentului de lângi!. Câmpina, constructia a rlimas neterminatâ. Cu
ajutorul unor prieteni de ai acestuia ca dr. Nicolae Lupu, profesorul Constantin
Nedelcu, Mircea Zorilieanu, Gheorghe Negrescu ori Octavian Goga, avionul prototip a
fost terminat. Insli murind cel care-1 crease, nimeni nu i-a mai purtat o adevi!.rata grija,
pierzându-se o constructie destul de interesanti!.. Nu mult dupi!. aceea, Petre Macavei a
fost înaintat la gradul de plutonier ~i trecut în rezervi!.. Numai ~a se explici!. cum între
anii 1914-1916 se gi!.sea la Atelierele Societâtii Române pentru Automobile, ca ~ef al
atelierului principal. Cum în primavara anului 19 I 6 fusese concentrat, la 16 aprilie
1916, Liga National!!. Aeriani!. intervenea la Corpul Aviaµei precizând ci!. ,, ... plt. eu
termen redus Petre Macavei, a fost format ca pilot în mod special ~i trimis în stri!.inatate
de L. N. A. pentru perfectionarea zborului eu scopul de a servi la mitingurile de
aviatiune, în vederea dezvolti!.rii gustului de aviatiune în tara ... "6 rugând sa fie
desconcentrat, ceea ce s-a întâmplat abia la 21 octombrie 1914.
în preajma participarii României la primul râzboi mondial, la 1 august 1916, a
fost mobiliz.at în cadrul Corpului de aviatie. De la început a optat ~i a fost încorporat ca
ofiter mecanic, trecând imediat la pregi!.tirea avioanelor pentru campanie. Faptul nu 1-a
îrnpiedicat si!. ia parte la luptele din sudul Sibiului ~i la cele pentru apararea
Bucure~tiului, dovedindu-se un excelent pilot.
Fiind robust ~i bine meut, s-a oferit întotdeauna voluntar pentru executarea
celor mai grele misiuni. lnteligent ~i posesor al unor cuno~tinte aviatice complete
pentru acea vreme, niciodatâ nu a cunoscut notiunea de teamli în executarea misiunilor
aeriene. De asemenea, ca tehnician a fost extrem de priceput ~i muncitor, fapt pentru
care s-a bucurat de însemnate rezultate ~i elogioase aprecieri.
Odati!. eu retragerea armatei noastre în Moldova ~i stabilizarea frontului,
pentru o perioada, Petre Macavei a continuat sâ lupte ca pilot în cadrul unei escadrile,
dupi!. care a devenit ajutorul tehnic al lui Andrei Popovici, comandantul eroicului Grup
2 Aeronautic. Con~tient de necazurile ~i lipsurile din aeronautica noastrli de atunci, s-a
straduit sâ compenseze multe din acestea eu priceperea-i recunoscuti!.. S-a îngrijit bine
de subaltemi care 1-au ascultat ~i urrnat, punând în acest fel bazele unei discipline
libere, generatâ de înalte simtliminte patriotice. In acest mod a asigurat pe cele mai de
seamâ dintre succesele tehnice ale Grupului, luând parte ~i la unele dintre operatiile
aeriene din ace! fierbinte an 1917. Referitor la comportarea sa, ce] care a fost priceputul
4

Radu, Th, Zbornl nostru, Institutul de Arte Grafice E. Marvan, Bucure~ti, 1930, p. 138.
Gheorghiu, Constantin, Aurel Vlaicu, via/a -1i opera, Editura Militari\, Bucure~ti, 1973, p. 263.
• CSPAMI, Fond 3011, dosar nr. 20, p. 17.
1
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~i entuziastul comandant al Grupului 2 Aeronautic, în foaia calificativii pe anul l 917,
scria:
,, ... lnteligent, culturâ aviaticl!. completâ. Aviator excelent. Ca pilot a adus
servicii mari tl!.rii. Totdeauna voluntar pentru cele mai periculoase misiuni. Nu ~tie ce
este notiunea de fricii ~i de pericol. Extrem de muncitor ... Perfect de bine crescut, slt.
Petre Macavei a triiit întotdeauna în cele mai hune rapoarte eu toti camarazii siii ... " 7 .
Crescând volumul lucrârilor ~i al cererilor frontului, începând eu 1 septembrie
l 917, Petre Macavei a fost trecut la Rezerva generalii a aviatiei din Ia~i ca ~ef al
atelierelor de montaj motoare ~i receptioner în zbor al avioanelor de vânl!.toare
,,Nieuport". Acolo, în atelierele instalate in halele abatorului de la I~i, s-au reparat ~i
reconstituit 242 de avioane ~i s-au executat reparatiile generale la 545 motoare de
avion, aflate atunci în serviciu. 8 In acea functie a adus o contributie de seamii la
calitatea reparatiilor, dând un plus de încredere atât mecanicilor cât ~i pilotilor care-i
cuno~teau competenta ~i pasiunea eu care _muncea. De asemenea, a continuat sii
receptioneze în zbor avioanele de tip ,,Sopwith" ~i ,,Nieuport", sosite eu putin înainte
de a fi fortati de situatia intemationalii sâ încheiem armistitiul eu Puterile Centrale.
De~i în toamna anului 1917 România avusese 11 escadrile eu un total de 1 l 8
avioane, începând eu anul 1918 situatia dotiirii aeronauticii sale a devenit foarte grea.
Aceasta, în primul rând, datoritl!. faptului cii perioada în care avioanele de atunci puteau
fi apte pentru serviciul pe front era foarte scurt!, aproximativ 5-6 !uni, Iar în timp de
pace aceasta abia cii se dubla. Ori toate avioanele pe care le avusese România în
serviciu, la sfâr~itul anului 1918, împliniserii 2 ~i 3 ani de la punerea în exploatare.
Avioanele Farman, model 1915-1916 erau atât de uzate încât ultime le 10 exemplare au
fost date pentru ~coalii, iar cele ,,Sopwith" tip 1916-1917, reformate de aliati eu doi ani
în urmii, nu mai aveau piese de schimb. Situatia era eu atât mai gravii eu cât erau
singurele avioane de recunoa~tere pe care se putea baza un front atât de mare cum a
fost ce! de dupii mobilizarea din toamna anului 1918, când s-a pomit riizboiul pentru
întregirea României. De asemenea, nu mai erau piese de schimb nici pentru avioanele
de vânâtoare.
Modest, însii deosebit de întreprinzAtor, în anul 1919 fiind mare nevoie de
piese tumate, a conceput ~i amenajat o tumâtorie modemii, folosind pâcura pentru
obtinerea temperaturilor de topire. Apoi, a fost deta~at la Galati unde sosirii avioanele
franµ.ize~ti Breguet 14 pentru Armata de Dunâre, care erau metalice, total necunoscute
tehnicienilor no~tri ~i pentru care nu aveam nici o sculii prescrisii în instructiunile lor de
exploatare. Împreunii eu un corp vestit de mecanici, Petre Macavei reu~e~te sii le punii
la punct, executând chiar ~i o seamii de reparatii, deoarece avioanele fuseserâ tinute sub
cerul Iiber9 • Din acelea o parte au fost date aviatorilor francezi ~i o alta pentru aviatia
noastrii. Insii una dintre deosebitele ispr!vi profesionale ale celui care de pe atunci era
un vestit tehnician, a fost punerea în linie de zbor ~i zborul eu acel avion gigant echipat
eu 5 motoare putemice, aterizat fortat pe teritoriul târii noastre. Pentru c! s-a mai scris
despre aceast! faptl!. extraordinarll., exagerându-se îns! despre nwniirul zborurilor
executate de acel avion, vom reda cele publicate la pagina 116 a c!rtii de suflet
7

CSPAMI, Foaia matricolll, CM Or~. Bucure~ti, colonel, nr. crt. 492, p. 18.
'Gh. Negrescu, Din amlntlri/e unui vechi aviator, Editura Militara, I 977, Bucure~ti, p. 195.
9
CSPAMI, fond 3011,dosar nr. 171, p. 705.
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românesc intitulata ,,Zborul nostru", scrisa de lt. colonelul Th. Radu ~i editata de
lnstitutul de Arte Grafice E. Marvan din Bucure~ti în 1930:
,, În luna octombrie 1919, a aterizat fortat în nordul Basarabiei la Costine~ti ~i
în unnâ a fost capturat, avionul ,,D. L. R. 70", condus de un echipaj de ofiteri germani,
care transporta în Rusia mârfuri de contrabanda.
Avionul era dotat cu 5 motoare Maybach a 260 C. P. fiecare ~i avea 44 m
anvergurâ, 37 m lungime ~i 9 m înaltime. _Combustibilul consta din 11 rezervoare de
benzinâ ce contineau 3100 litri, cantitate necesarâ unui zbor de o durata de 8-10 ore.
Acest avion uria~, care putea transp01ta mai multi calatori, osebit de echipajul
sau, a putut fi înaltat ~i condus în zbor de aviatori români, dupa ce, rarâ nici o indi catie
asupra functionàrii, locotenentul Macavei, ajutat de mecanici, lucrase timp de 10 zile
spre a deslu~i functionarea motoarelor ~i zborul aparatului strain.
Pornit în zbor sigur, avionul D. L. R., condus de maiorul pilot Giossanu 1-1.,
locotenentul pilot Macavei P. ~i cpt. aviator ~tiubei C. ca observator (fig. 2), secundati
de mecanicii Vi~an, Palade, Pelinescu, Qsoiu ~i un soldat, executà prima etapa Hotin
Tepu, lângà Tecuci, unde fu nevoit sa se o·preascà din cauza vremii, timp de 12 zile.
Dupa un popas la Brane~ti, în urma unei pene de motor, D. L. R., ajunge la
Bucure~ti, ~i, câtva timp dupa aceastà sosire triumfala, aviatorii români îl mai înàltara
înca odata într-un ultim zbor de 20 minute.
Acest avion, care reprezenta o valoare materialâ considerabilà, din lipsa unui
hangar care sà-1 adaposteascà, a fost uitat sub cer liber ~i cu timpul s-a descompus ... ".
Dar nu în totalitate. Dupà cum aflàm din documente, în august 1921, doua elice mari de
la ace! D. L. R., (fig. 3) au fost date Muzeului Militar 10 , ~i ar fi fost bine de s-ar ti
pàstrat màcar ca o curiozitate tehnicà.

Fig. 2. Postul de pilota) al avionului D. L. R.,
eu Petre Macavei instalat la comenzi.
111

CSPJ\MI, fond 30 11 , dosar 378, p. 35.
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Ca era la curent cu tehnica aviatiei folosita de fo~tii adversari, a dovedit-o
atunci când au sosit primele trenuri cu avioanele ~i hidroavioanele capturate din
Ungaria .. La 3 martie 1920, el a fost cel trimis de la R. G. A. în triajul de la Chitila
pentru a certifica starea acelor aparate ~i a altor ustensile aeronautice, sosite dupa mari
întârzieri prin diferite statii de cale ferata. De altfel el era socotit pilotul recepj:ioner al
· , ·li
av1ape1
.

Fig 3. Avion german D. l. R. A aterizatfor/at în România în I 919
~i depanat de Petre Macavei.

Anul 1921 a fost acela când au avut loc primele raiduri internationale
executate de aviatorii români. Atunci a zburat de la Bucure~ti pâna la Atena ~i înapoi
slt.av. Joan Gruia ~i Cpt.av. Constantin Ganta. Apoi, în 19 martie acela~i an , plt.av. Al.
Georgescu, originar din Câmpulung-Muscel, cu înca doi pasageri la bord, a urcat eu un
avion Breguet 19 pâna la 6500 m, realizând un nou record national. Apreciat pentru
felul în care fusese pus la punct avionul, dupa ce a fost echipat pentru dubla comanda,
el a fost pilotat ~i de Alteta Sa Don Alfonso de Orleans ~i Bourbon, lnfantele Spaniei,
eu ocazia vizitei acestuia în România. De retinut ca înaltul oaspete spaniol a zburat
împreuna eu cpt.av. Petre Macavei de la Bucure~ti pâna la Tecuci ~i înapoi, fiind ' placut
impresionat de primirea fàcuta, dar mai ales de timpul petrecut printre aviatorii români.
Odata cu mutarea Rezervei Generale a Aviatiei la Bucure~ti în anul 1920,
unde aceasta, în ciuda lipsei de spatiu, a d~venit Arsenalul Aeronauticii, Petre Macavei
a fost numit ~eful primei sectii de ateliere ~i ajutorul ~efului de fabricatie.
Dupa primul razboi mondial, problema dotarii aviatiei noastre a devenir foarte
acuta. S-au propus mai multe solutii, primând bineînteles, cea a cumparârii materialului
volant <lin strainatate. ln urma livrarilor noastre de petrol (contractul Payot), Franta ne11

CSl'i\MI. fond 3011, dosar nr. 171 , p. 229.
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a ofürit avioane ,,Breguet-14" din stocul ce fusese fabricat pentru nevoile ràzboiului
abia încheiat. Datorita faptului cà atât avioanele cât ~i accesoriile erau foarte scumpe, sau achizitionat mult mai putine aparate fata de numàrul propus. Din comisia de receptie
a acestora, prezentà la Paris, alàturi de Gheorghe Negrescu, un ait aviator ~i tehnician
de mare reputatie, s-a aflat ~i Petre Macavei, care a fàcut multe observatii legate de
motoarele ~i starea tehnica a avioanelor.
În cele din urma, lipsa avioanelor a impus construirea lor în tara, fie ~i pe baza
de licentà. Pentru aceasta Ministerul de Râzboi a contractat eu Arsenalul Aeronauticii,
instalat în câteva modeste ateliere la Cotroceni, fabricarea unui numàr de 20 avioane de
recunoa~tere cu doua locuri tip ,,Brandemburg".
Cu toate dificultatile financiare ~i materiale în ziua de 8 mai 1922, executate
într-o maniera deosebit de îngrijita, primele 10 avioane au fost gata pentru receptie.
Dupa realizarea primelor 20 de bucati, s-au mai comandat ~i alte cantitati, ajungându-se
pe la jumatatea anului 1924 la un numar de 72 bucàti. Aproape toate acestea au fost
pregàtite pentru receptie ~i probate în zbor de acela~i meticulos tehnician ~i pilot care a
fost Petre Macavei. ln paralel eu acestea a gàsit timp pentru a-1 ajuta pe Stefan
Protopopescu în realizarea unui avion prototip. El a fost acela care 1-a pilotat în prirnele
zboruri, recomandându-i ~i unele perfectionàri ce au fost adoptate. Apoi, odatà eu
demararea productiei celor 24 de avioane ,,Proto" la Arad, a fost deta~at acolo aproape
un an de zile, timp în care a continuat munca de organizare a productiei ~i
receptionarea acestora.
Dupa primul râzboi mondial, necesitatea unei aviatii de transport màrfuri ~i
pasageri, s-a fàcut serios resimtità. Pentru realizarea acestora, s-a hotarât schimbarea
destinatiei unui numar de 10 avioane militare tip ,,DH 9". Cerându-se firmei
producàtoare din Anglia proiectul de transformare a avionului respectiv, aceasta a
pretins o importantà sumà de bani. Din acest motiv, modificàrile au fost executate dupa
planurile lui Constantin Mincu, fost aviator în cel dintâi ràzboi mondial, devenit între
timp inginer aeronautic, pe atunci ~eful serviciului tehnic al Arsenalului. ln afara
postului de pilotaj, s-a conceput amenajarea unei cabine eu doua locuri pentru pasageri
~i cu compartiment pentru bagaje. De punerea la punct a acestora ~i chiar încercarea lor
în zbor, alàturi de cpt.av. Marin Badinà, în vara anului 1925 s-a ocupat ~i Petre
Macavei, devenit unul dintre putinii speciali~ti în centrajul avioanelor.
Cum între cele doua razboaie mondiale, problema avioanelor de ~coala a fosl
mai tot timpul la ordinea zilei în aviatia noastra militara, un colectiv de ingineri din
biroul de studii al vechiului stabiliment aeronautic, alcatuit din Constantin [strate ~i
S. Stânculescu, în care, datorita experientei, 1-au inclus ~i pe Petre Macavei, au
conceput avionul de ~coalà ~i perfectionare tip ,,Aeron". 12 Produs numai în douà
exemplare, în ziua de 30 septembrie 1930, i-a fost încredintat ~i acest prototip sa-i facà
pri1nele zboruri de probà. Aceasta deoarece, în ciuda vârstei, continua sa zboare eu
aceea~i finete din tinerete, întelegând cel mai bine problemele ce trebuiau rezolvate la
noile avioane prototip.
Posesor al unei culturi tehnice deosebite, în anul 1927, a fost trimis în Fran{a
la Fabrica ,,Hisopano-Suiza", unde a supravegheat reparatia motoarelor de 300 CP ce
11

Ion Gu<lju, Gh. lacobescu, Ov. lonescu, Construc/ii aeronautice române~·li, Editura Militarn, 13ucurc~ti.

1970, p. 162.
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echipau avioanele ,,Fokker", aflate în dotarea aviatiei noastre militare. Adept al
independentei tehnice române~ti, el a fost acela care a pus la punct, venind cu solutii
originale, sincronizarea mitralierelor de pe acele~i avioane studiind ~i realizând un
extinctor pentru stingerea incendiilor de la bordul aeronavelor care nu-1 aveau.
Aparatul care a costat numai un sfert din valoarea unuia cu aceea~i destinatie adus din
import, a dat satisfactie ~i a fost produs în industria noastrâ. Apoi, în anul unnlitor, a
studiat ~i realizat un aparat pentru îndreptarea ~i echilibrarea vilbrochenelor de la
motoarele avioanelor accidentate. Piesâ de mare important! ~i destul de pretentioasil
din punct de vedere tehnic, economiile realizate au fost demne de luat în seama.
În tot acest timp, a continuat sa conducà ~i sa controleze lucrarile ce se
executau în atelierele ce-i erau încredintate, stimulând ~i purtând grija muncitorilor.
Doi ani, adicli în 1928 §Ï 1929 a condus cursurile practice ale ~colii de tehnicienii
militari de aviatie, trimi§i la Arsenal pentru instructia de specialitate.
Energie §i prevlizâtor, dovedind · o mare putere de muncl1 §i autoritate
profesional!, tot timpul s-a str!iduit s! fie în pas eu progresele realizate în specialitatea
sa, fapt ce 1-a îndrept!itît sli facl1 parte clin mai multe comisii tehnice. In anul 1932, a
fost deta§at la I. A. R. Bra§ov, unde a fàcut parte din comisia de încercâri ~i omolog!iri
a produselor originale create în acea fabricl1.
Sub conducerea sa, la Arsenalul Aeronauticii, s-au executat modificarile
instalatiilor de tragere a mitralierelor de pe avioanele ,,Spad" pentru a nu mai sparge
capotele motoarelor odatii cu declan~area proiectilelor, rezolvând totodatà ~i problema
ann!irii electronice la gurile de foc de pe alte avioane. Tot lui s-au datorat adoptarile
dispozitivelor sincronizate pe baza sonicit!ltii tip ,,Constantinescu" la avioanele
,,Fokker". De asemenea, s-a ocupat ~i a reu~it si\ puna în functiune un banc modern
pentru probatul motoarelor râcite cu aer.
În anul 1934 a realizat un utilaj pentru fabricarea elicelor prin copiere, fapt ce
a fàcut si\ nu-1 mai cumpâr!\m din strliinl!.tate. Tot în acea perioadl1 a conceput ~i instalat
la Arsenal un generator de acetilenl!. pentru sudurl!., un aparat de confectionat garnituri,
o instalatie de nichelaj ~i o uscatorie pentru lemnul atât de necesar constructiilor ~i
reparatiilor aeronautice. ~i, eu toate acestea, a continuat sa zboare pânl!. târziu,
dovedind calitâti de-a dreptul exceptionale, fiind înaltat la gradul de càpitan comandor
~i numit subdirector al Arsenalului Aeronautic 13 •
A fost omul care a contribuit enonn ca industria aeronauticl!. româneasca sa
progreseze, c!ipâtându-~i cu fiecare zi mai mult independenta ~i competenta tehnicâ. A
fost cel care s-a straduit, reu~ind în buna mâsura, ca Arsenalul Aeronautic si\ devinâ o
adevârat!i unitate utilli ~i producàtoare, unde numai în anul 1936 s-au reparat l 00 de
avioane ~i 150 de motoare. Odat!i cu Arsenalul de care s-a legat pentru toat!i viata ~i
care in anii urm!itori, la începutul lunii august din anul 1938, a izbutit si\ fabrice aproape
integral motorul de avion tip ,,Gipsy", 14 Petre Macavei ~i-a dovedit înalta capacitate,
greu de egalat. Aceasta a culminat cu perioada anilor 1938-1948, când a devenit unul
dintre directorii acelui important stabiliment ~i apoi ~ef al Serviciului Tehnic care, în
ciuda greutatilor generate de razboi, a continuat sa joace un roi important în industria
aeronautic!i a României. C!i a fost un tehnician pasionat, a dovedit-o muncind ~i dup!i
13
1
~
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pensionare în cadrul Ministerului Constructiilor ~i în alte uniffiti, unde s-a achitat eu
prisosintli de problemele încredintate, llisând în urma sa un exemplu de aleasà
competentli ~i valoare profesionalll. A decedat în 1960, la Bucure~ti.
Petre Macavei, o viatli de om închinatà muncii pline de satisfactii, o viatli
dedicatà activitliplor române~ti de exceppe, pentru care Primliria Municipiului Pite~ti,
infonnatli de noi despre activitatea acestuia încli de acum 12-13 ani, nu a reu~it sli-i
cinsteascli memoria nici mlicar prin acordarea numelui sliu la o micli stradli.

PETRE MACAVEI A F AMOUS A VIA TOR AND ENGINEER FROM PITE~TI
Abstract

The author presents the life of the famous Romanian aviator and aeronautic
engineer Petre Macavei, the man who contributed enonnously to the development of
the Romanian aeronautic industry, which became independent and competitive.
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George Cristea Nicolescu. S-a nliscut la 16 noiembrie 1935 în comuna
Priseaca din judeµil Olt, mtr-o familie de tArani. Nwnele 1-a împrumutat de la ambii
plirinti: Cristea de la tatà (Cristea Ion), iar Nicolescu de la marna. (Nicolescu). Studiile
le-a urmat la §Coala generali!. din satul natal §Ï la Liceul ,,Radu Greceanu" din ora~ul
Slatina (1950-1954). Preglitindu-se pentru functia de activist cultural, el frecventeazà
cursurile de specialitate la ~coala de Activi~ti Culturali din Bucure§ti (1959-1961).
Functioneazà apoi ca metodist la Casa Creap.ei Populare din Pite§ti ( 1961-1972 ),
redactor la revista ,,Argef' ( 1972-1974 ), activist cultural la Centrul de Librlirii din
Pite§ti (din 1976).
Atras de literaturli, Cristea Nicolescu scrie versuri §Ï debuteazli eu sprijinul
lui Mihu Dragomir, în revista ,,Luceafhrul". in continuare, colaboreazà la diferite
periodice literare cu pseudonimul Cordun Miron. Prima plachetà, Edict (1970), o
semneazà chiar eu pseudonimul respectiv. Urmeazà câteva volume eu versuri prin care
poetul i§i define§te personalitatea artistica.
În timpul activiti!.tii sale de metodist la Casa Creatiei Populace din Pite~ti, el
a avut preocupari de editor de folclor. În primul rând, pentru cântecele Iirice ,,inspirate"
din evenimentele sociale contemporane §i destinate ,,mi§clkii artistice de amatori".
Metodistul î~i justificà preocuparea chiar Ûl Cuvânt introductiv de la prima antologie:
,, ... ne cerea de mult aceastà culegere; ne-o cereau soli§tii locali, recitatorii, arti~tii §Î
colectivele de creatie ale brigi!.zilor artistice de agitatie care utilizeazli din plin, sub cele
mai variate forme, poezia popularà mereu proasplità". Deci, din imperative strict
profesionale, ~i politice, dar urmând ~i exempluJ câtorva colegi de la alte case de
creatie, în primul rând pe cel al lui Ion Socol, selectioneazli cântecele lirice ~i epice,
,,ni~te tlclituri" ~i prelucrari, din publicatiile ,,Albina" ~i ,,Secera ~i Ciocanul" §Î le
înmlinuncheazà în primele sale douli antologii.
Prima sa antologie poartli un titlu poetic §Ï sugestiv pentru tematica clirtii:
Spune, Arge~, spune tu I Cum afost # cum e acu". Culegere de folclor vechi ~i nou.
Îngrijità de ... Pite§ti, Casa Regionalli a Creatiei Populare, 1962, 138 p. 9, Antologia,
onestà, e structuratà în trei componente: Cuvânt introductiv, [Texte], Culegatori ~i
informatori. Textele sunt compuse din 52 de cântece lirice ~i din 25 de strigàturi.
Plàsmuite pe fondu! traditional, fortat ~i artificial, ,,cântecele §Î strigliturile noi", ca
mijloace directe de propagandà, cautà sli elogieze socialismul, partidul §Î realizàrile
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acestuia. Indicele eu casetele culegatorilor ~i infonnatorilor, carora li se omite vârsta la
ultimii, numara, ,,culegatori", dintre cei mai harnici fiind: Ion S. Nania, eu 28 de
cântece ~i mai multe strigaturi, unnat de George Breazu, eu noua texte, Dumitru
Anghel: ~ase, Dumitru Udrescu: cinci, Ion Cruceanâ: trei etc. Li se dau ~i numele unor
localitati din întinsa regiune Arge~ de atunci, cele mai multe fiind din sudul Arge~ului
istoric: Bascov, Babaroaga, Babeni, CiUine~ti, Cepari, Gae~ti, Glâmbocata, Gliganu,
Leordeni, Pâdureti, Rociu, Ruclir, Sapata, Slobozia, Teiu, Vaideeni ~- a.
Antologia este urmatli de alta, la numai doi ani: Cine-a zis dorului dor ....
Culegere de poezii populare ~i prelucrari de folclor. Îngrijitâ de ... , Bucure~ti, Casa
Regionala a Creatiei Populare Arge~, 1964, 125 p. Cartea are aceea~i structurà, eu
titlurile modificate.
În cuvântul înainte, tine sa sublinieze continuitatea lucrârii declan~ate:
,,Cartea aceasta urmare~te sâ fie continuarea cântecului început. Are aceea~i destinatie
practica, educarea în ,,spiritul nou" al spectatorilor. în privinta structurii compunerilor,
Nicolescu este mai clar, chiar tran§ant, specificând prezenta aici a doua tipuri de
productii: culegeri ~i prelucrâri de cântece. El însu~i, acum prezent in lucrare eu texte
poetice, prelucreazâ 11 cântece, precum aceste doua pli\smuiri initiale: Doru/e din dor
crescut ~i Lin, lin, lin, doru/e, lin.
Spre deosebire de substanta antologiei anterioare, cântecele se amestecli
acum eu poeziile în stil folcloric. 0 alta observatie prive~te continutul !or, acesta fiind
unul cairn, :flira agresiunea ideilor ~i Iexicului politic. Mesajele politice se transmit
acum pe cai mai subtile. Totalul productiilor ajunge la numiirul 77, de obicei un text pe
o singura pagina.
Ultima secventa a cl!.rtii, lzvoare adicli indicele, încorporeazâ casetele eu cei
19 culeglitori ~i prelucrl!.tori de texte folclorice, precum ~i eu infonnatorii lor clin satele
vechii regiuni arge~ene. Semnatarii textelor sunt aproape acee~i din prima culegere:
Dumitru Udrescu, Ion S. Nania, Aurel Iordache, Todeci Vartolomeu, care dau drept
infonnatori cetiiteni din satele deja cunoscute: Gae~ti, Le~ile, Oarja, Piidureti, Patroaia,
Sl!.pata de Sus, Teslui, Vaideeni. În indicele mentionat se dau 32 de texte eu mentiunea
,,cules". Însl!. producpile culese de I. Nijloveanu poartii clar amprenta autenticitlitii
populare.
În general, cartea se înscrie în mijloacele de convertire a mentalitâtii
spectatorilor ~i cititorilor.
În fine, ultima carte din categoria antologiilor este cea intitulatli chiar
Anto/ogie de doine ~i balade din Arge~. Antologie alcatuitii de ,,0 antologie de folclor"
de Sergiu Nicolaescu, Pite~ti, C. C. P. J. A., 1971, 210 p. Cartea se deschide eu un
cuvânt înainte al criticului ~i istoricului literar Sergiu Nicolaescu care sintetizeazà
tematica generoasa a antologiei ~i relevli arta specifica a celor douli categorii folclorice.
Autorul c11rtii ~i-a propus sli realizeze o antologie a doua specii folclorice importante ~i
frecvente în Arge~, ale doinei ~i baladei, având în vedere criteriile ideatic ~i estetic.
Pentru dezideratul siiu, a selectionat 88 de doine din culegerile lui C. Rlidulescu-Codin
publicate în ,,Muscelul Nostru": 11 texte, în Materialuri fo/kloristice (1900), de Gr. G.
Tocilescu: 16, în Din Musce/ ( 1896): trei; din colectia lui A. I. Hodos, tipliritl!. in
Materialurile folckloristice de Gr. G. Tocilescu: 18, din Cântece de /arii (1913) de
Tudor Pamfile: doul!.; Cântece din popor (1909) de P. Ciorogariu: trei; din Cine a zis
dorului, dor (1964) de ... : opt; din colectii inedite de Maria Cârstoiu (Nuc~oara): douli;
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de Dimitrie Al. Nanu: cinci; de Constantin Pârcàlabu (de la marna sa): douli; de Ion
Pliun (Colecµa Casei Creaµei): patru; ~i din presli - ,,Gazeta Teranului" (1910): cinci;
,,Hazul satelor" (1910): trei; precum ~i 11 balade din Comorile poporului (1906), de C.
Rlidulescu-Codin: trei; ~i din colectiile manuscrise de Maria Cârstoiu: douli; ~i de
Dimitrie Al. Nanu: ~ase piese. Acestea sunt sursele identificate de clitre autorul
lucrlirii §Î incluse in substanta cliqii. Totu§i au fost omise unele colectii de folclor tot
atât de reprezentative, având ca autori pe Grigore Cretu (Foie/or din Oltenia li
Muntenia 1970), G. Florescu (texte aplirute la revista ,,Ion Creang!i" ~i reproduse în
Versuri populare romdne, 1919-1926, Cântece populare române~ti, 1967, ambele de
Teodor Blilli§el}, Alexandrina lstrlitescu-Tzurea (Epica popularii din Arge~, în ,,Grai §i
suflet", II, 1931-1932, ~i Lirica populara din Arge~, ibidem, 1939), Gheorghe 1.
Pârnutâ (De la noi din Ruciir ~i Flori de peste mun/i. Poezii popu/are cu/ese din RuciirMuscel) §. a. Printr-o folosire mai judicioasli a spatiului tipografic, ar fi putut fi inserate
în antologie mai multe doine §Ï balade.
Oricum, antologia realizatli de Cristea, tipliritii într-un moment istoric când
pllismuirile populare autentice erau ignorate, reprezenta un eveniment editorial
important cu semnificapi §Î sugestii utile. Mai ales c!i aceasta, dacli nu m!i în§el, este, în
ordinea cronologic!i, prima antologie a unor importante specii poetice folclorice din
Arge~ ~i Muscel. Identic ~i artistic, antologia, care wmeazli dupli alte douli antologii eu
texte ,,contemporane", sugereazli cu subtilitate întoarcerea la valorile perene, autentice
~i traditionale, la valorificarea lor scenicli.
*
Sorescu T. Constantin (TicA). S-a nascut la 12 decembrie 1930, într-o
familie de tlifani, în satul Dobrogostea, comuna Meri~ani, judetul Arge~. A urmat
studiile la ~coala primarli în satul natal (1937-1943), Liceul Comercial ,,Vintilii
Br!Uianu" din Pite~ti (1943-1948) ~i Liceul Comercial ,,N. Kiritescu" din Bucure~ti
(1949-1951 ). S-a inscris în 1957 la Facultatea de ~tiinte Juridice, sectia fârli frecventli,
pe care însa n-o terminli.
Având talent ~i pasiune pentru muzicii, pentru cântecul popular, tânlirul
Sorescu începe sa se manifeste artistic pe scene improvizate ~i institutionalizate - în
~coalli, în armatli, la climinul cultural din comuna natalli. Realizând cli nu are o culturii
muzicala solidli ~i cli are nevoie de perfectionarea vocii, se înscrie ~i unneazli timp de 4
ani Liceul de Arte din Pite~ti (1960-1963), specialitatea canto. Tot din imperative ale
perfectionlirii artistice superioare, frecventeazli cursurile de specializare în anii 1975,
1976, 1977 ~i 1978 la Bucure~ti. Ocupli între timp posturi oficiale: din 1953 inspector
cultural, din 1964 instructor principal metodist la Consiliul Judetean al Sindicatelor din
Arge~.
Tic!i Sorescu, în domeniul muzicii, desfh~oarli treptat o intensli ~i o multiplli
activitate de interpret, de regizor, de dirijor, de creator de scenarii Iiterar-muzicale, de
constituire a unor formapi muzicale în Pite~ti ~i în alte a~ez!ir~ de instruire a unor noi
cântlireti populari. A fost un factor activ în desfà~urarea unor turnee artistice în strliinlitate (Albania, Belgia, Olanda, Franta Ungaria etc.) ~i a fost onorat cu nenumarate
distinctii. Oin acele~i sentimente de pretuire ~i de valorificare scenicli a creatiei
populare, fondeaz!i în 1991, Asociatia Folclorica ,,Trivalea", al carei director este.
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Ticll. Sorescu a cules de asemenea, ,,cântece ~i jocuri populare" pe care le-a
valorificat cu succes, în compunerile literar-muzicale destinate scenelor teatrelor §Ï
într-o colectie.
Din substanta multiplelor sale preocupl\ri, cultural-folclorice, Sorescu s-a
inspirat in doua importante cArti legate de spiritualitatea Arge~ului ~i Muscelului.
O prima carte o constituie ,,culegerea" Cânt de dragu/ farii mele. Culegere
de cântece populare din Arge~. Prefatà de Ludovic Paceag. Transcrierea muzicala:
Ludovic Paceag, Pite~ti, Consiliul Judetean al Sindicatelor Arge§, 1978, 429 p. Cartea
se desfà§oara aproape dupa acela§Î schema structuralli întâlnitâ în clirtile lui Cristea
Nicolescu. Dupa Cuvântul mainte, se configureaza cele 200 de cântece lirice. Însa nu
chiar toate sunt cântece Iirice, caci printre ele se afla §Î câteva balade schematizate, ca:
Lafântâna eu doifagi, Pe sub poale de pi:idure, Pe un munte inalt # verde. Cântecele
lirice apartin tuturor subspeciilor lor, dar domina productiile de dragoste §i dor.
Analizând eu atentie ,,culegerea" se observa ca aproape trei patrimi din textele ei sunt
,,cântece de viatA noua" dedicate ,,Arge~ului nou". Un fapt explicabil amintindu-ne cà
autorul cartii era un activist cultural notoriu §Î organiza spectacole cultural-muzicale de
anvergurâ ~i la ele participau notabilitâtile ora§ului Pite§ti §i ale judetului, care trebuiau
sa auda astfel de ,,cântece noi". El însu§i, la Jndice/e informatorilor, în dreptul sàu, di1
42 de texte fàrll. a indica sursa, ceea ce dovede~te, coroborând §Î cu rnesajul direct al
textelor, ca îi apartin. De fapt Tica Sorescu este un ,,depozitar" al cântecelor populare §Ï
un interpret vulcanic al lor, dar care are obsesia innoirilor - §Ï nu e nirnic râu in asta! însa alunecll. în albia politica mult §Î renuntA la inovatiile în spiritul traditional. Astfel,
un sfert (aproximativ 50 de texte) din culegere apartine, eu u~oare înnoiri, repertoriului
de cântece traditionale: De-a~ triii ca bradu-n munte, Prin pèidurea Vadului, Trage,
mândro, de-mi ghice~te, De-ar veni Luna lui mai, etc.
În Jndicele informatorilor, Sorescu insereaza 47 de informatori, foarte
discutabili, cu 1-18 texte de fiecare, din tot atâtea sate din judetele Arge§: Albota,
Bascov, Bradulet, Cocu, Cotrneana etc.; Dârnbovita: Malu eu Flori, Rasvad etc.;
Muscel: Davide~ti, Boteni, Mioarele, Nuc~oara etc.; Olt: lcoana, Opta§i, Vâleni etc.;
Teleorman: Segarcea-Vale, Turnu Magurele, Orbeasca; Prahova: Râfov; Vâlcea:
Fârtate§ti. Bine ar fi fost sa se fi notat §i data retinerii textelor.
Cartea se încheie eu un selectiv Glosar.
În mare parte, cartea lui Tica Sorescu, ca §Î prirnele antologii ale lui Cristea
Nicolescu, contine o serie de cântece despre ,,viata noua", într-un sens, ele ramân ni§te
experimente impuse de accidentele violente ale istoriei, pe care numai timpul le va
verifica durabilitatea unora dintre acestea.
A doua carte a lui Tica Sorescu este o ampla evocare a vietii sale, brodatl!. pe
canavaua unor numeroase mi§cliri artistice, intitulat poetic, dupli titlul unui spectacol,
Cântece/e mele, salbèi de mèirgele. Cuvânt înainte de prof. Nicolae Nistor, Pite§ti,
Editura Pamântul, 2002, 362 p. Cartea este scrisa într-un stil direct §Î poetic, §i se
structureazà in capitole cu titluri adecvate evenimentelor biografice. În cartea sa, destul
de întinsll., Sorescu î§i configureazà satul natal, Î§Ï prezintll. pll.rintii §Î rudele apropiate,
insistâ eu detalii asupra eforturilor sale pentru înfiintarea unor formatiuni culturalfolclorice (orchestre §Î tarafuri de muzica populara, grupuri vocal-folclorice, coruri
etc.), relevâ participarea la turneele artistic-muzicale ~- a. Cartea e apoi ilustratl!. eu o
bogatl!. iconografie privind evolutia mi§clirii artistice de amatori din Arge~.
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Bine docwnentat!i, cartea aceasta reprezint!i o serioas!i contributie la
cunoa§terea vietii artistice din Arge~ ~i din capitala lui. De altfel e greu de scris o
istorie a mi§c!irii artistice de amatori din Arge~, §i nu nwnai, din ultima jum!itate a
secolului trecut ffir!i consultarea ei.

ETHNOLOGISTS FROM ARGE~ OMITTED FROM DICTIONARIES II
Abstract

The article continues the presentation of some less known ethnologists from
Arge~, although they had an ardors and sustained activity. The papers evoke the
personalities of George Cristea Nicolescu and Sorescu T. Constantin (Tica) and are
presented at length their biography and bibliography.
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NICOLAE GHEBE~ - FOLCLORISTUL
MIHAIL M. ROBEA•
Nicolae Ghebe§ este unul din pleiada de învatatori entuzia§ti §i patrioti, eu
remarcabile preocupll.ri folcloristice, din deceniul al V-lea al secolului XX, care însa
n-au avut satisfacpa moralll. a valorificll.rii prin tipar a contributiilor lor.
Învll.tll.torul Nicolae Ghebe§ s-a nll.scut la lO noiembrie 1901, în localitatea
Cri§an din judetul Constanta. A urmat §Coala primara, cinci clase (19 I0-1915), în satul
natal. Si-a continuat studiile medii, mai întâi, la Liceul Teoretic din Bazargic, un an
( 1915-1916), întrerupte din cauza declan§ll.rii Primului Rll.zboi Mondial §i apoi, dupa
încetarea acestuia, clasele II-VI, câte se prevedeau atunci, timp de cinci ani (19181923), la Scoala Normala din Constanta 1•
În urma absolvirii §COlii normale, Nicolae Ghebe§ a fost numit învàtàtor §i a
functionat în aceasta calitate, uneori §i ca director, în unitati §Colare din diferite
Iocalitati din tara, precum: Române§ti §i Cau§anii Noi - jud. Tighina (1 septembrie
193 I - 1 septembrie 193 5), Medgidia - judetul Constanta (I septembrie 193 5 l septembrie 1938), Satul Nou - judetul Putna (1 septembrie 1938 - 1 septembrie
1943) etc. Spre a-§i lll.rgi orizontul spiritual §i a-§i perfectiona mâiestria didacticll., el a
frecventat mai multe cursuri de perfectionare, inclusiv pe cele de la Deva, în 1936, §i a
obtinut prin examene de specialitate toate gradele didactice (definitivatul la
I septembrie 1927, gradul II - 1 ianuarie 1931 §i gradul I - septembrie 1943 )2.
învat!itor lucid §i pasionat de misiunea sa patrioticll. în rândurile copiilor §i
adultilor, el a des:fa§urat în cei peste 40 de ani de activitate febrilll. o uria§a muncll. de
instruire fÎ educare a tinerilor generatii §Î de lll.rgire a orizontului cultural al tll.rll.nimii.
In acest scop, cautând sà formeze cât mai multe generaµi de tineri absolventi
bine pregatiti pentru viatll., a µnut lectii de un înalt nive! §tiinµfic-didactic, le-a format
deprinderi gospodll.re§ti §i de muncll. pe lotul §colar §i la orele de lucru manual §Î le-a
dezvoltat gustul pentru frumos prin antrenarea lor la manifestll.rile cultural-artistice.
Pentru ridicarea culturala §i economicâ a tll.rii, a initiat cursuri §Colare cu adultii, a
înfiintat biblioteci, a format coruri populare chiar cu satenii, a conferentiat pe felurite
terne §Ï a organizat cooperative §i bll.nci populare. Din acelea§i motive, a înzestrat
• Bucure~ti.
1
lnformatii biografice comunicate de însu~i N. Ghebe~ care trl!ia in Bucure~ti. Suspicios, mi-a refuzat în
câteva rftnduri o întâlnire, d~i la inceput o acceptase eu pll!cere, ~i eu greutate mi-a oferit câteva date despre
dânsul, in ziua de 6 noiembrie 1993.
2
Arhivele Nationale Bucure~ti, fond, Ministerul lnstruqiunii Publice (in continuare M. I. P.), dosar
1353/1943, f. 14.
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~coala din Satu! Nou - Putna, intr-un moment când acesta era de o mare raritate, eu un
aparat de radio. Toate aceste aspecte precum ~i altele sunt atestate de numeroasele
,,Adeverinte" §i ,,Dovezi" eliberate de autoritaple locale ~i înserate in dosarul eu nr.
1353/1943 din Arhivele Nationale - Bucure~ti in vederea obtinerii gradului I didactic.
În perioada Cliu~aniului este atras de publicistica ~colarli ~i nu ezitli sa
redacteze câteva articole pentru revista basarabeanli ,,Izvor de viata", relevante prin
înse~i titlurile Ior Bib/ioteca pentru înviifiitor3, Statutul cultural-na/ional -$Î
striiinismut, Import an/a istoriei ,$i geografiei in ,$COala primara5.
A acordat o atentie superioarli preg!itirii ~tiintifice a lucr!rii personale pentru
obtinerea gradului didactic I. In aceasta directie, a strâns folclor poetic basarabean,
îndeosebi din zona Tighina, alcatuind literalmente lucrarea Foie/or din Basarabia, o
culegere valoroasli. Atras acum de cultura popularli prin lucrarea de grad, dar §i de
istoria localli, el va cauta si!. elaboreze Monografia Satului Nou, in 1943, in curs de
completare6 •
Forurile ~colare superioare i-au apreciat în tenneni judicio~i laturile atât de
numeroase ~i de întinse ale activitatii lui. în concluzie la procesul-verbal al ,,lnspectiei
speciale" din 11 martie 1939, de pildli, inspectorul ~colar Teodor Corneliu scria:
,,Domnul Nicolae Ghebe~ este învlit4tor muncitor ~i con~tiincios. Are o frumoasâ ~i
remarcabilli activitate ~colara, extra~colara ~i sociala. Merita a fi avansat la gradul I" 7.
A ie~it la pensie la limita de vârsta ~i s-a stabilit in Bucure~ti unde trliia izolat
~i suspicios.
Din diversitatea activitatii lui N. Ghebe~, comuna pâna la un punct anume eu
cea a multor colegi de generatie, ne intereseazli in mod deosebit preocupl!.rile lui
folcloristice. Preocuplirile respective s-au concretizat dupa anul 193 5 în elaborarea
colectiei Foie/or din Basarabia ~i în initierea lucrlirii Monografia Satului Nou. Evident,
prezinta un interes superior numai culegerea de folclor, lucrare deja definitivata în anul
1941.
Colectia a fost elaborata in spiritul articolului 163 din Legea Învâfâmântului
Primar - ca ,,lucrare personall!." pentru obtinerea gradului I didactic, cel mai înalt grad
din invl!.tlimântul preuniversitar. Ca la oricare lucrare de acest gen, autorul, în limita
posibilitatilor sale, i-a acordat o atentie maxima. Optïunea pentru o tema folcloristicli
i-a fost dictatâ de descendenta sa din lumea tliflineasca ~i de ,,dragostea ce-am simtit-o
fat!!. de fratii moldoveni-basarabeni"8 • Colectia, extinsl!. pe 53 de pagini dactilografiate
(f. 73-126) a fost anexatâ la dosarul persona! mentionat al candidatului la examenul de
grad, sustinut la sfâr~itul anului 1943.
Dar invatatorul avea pe atunci cuno~tinte teoretice vagi ~i fragmentare despre
folclor. Stllpânea eu aproximatie insâ~i metoda culegerii. Entuziasmul nu-i putea
1

N. Ghebe§, Biblioteca pentru invti/titor, in ,,Izvor de viatll", Tighina, an III, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1928,
p. 13-14.
4
Idem, Statutul cu/tura/-na/ional /i strainismul, in ,,Izvor de viatll", Tighina, an IX, nr. 1-2 ianuarie-februarie
1934,p.15-16.
5
Idem, Importun/a lstorlei /i geograjiei in fcoala prlmarii, în .,Izvor de viatll", Tighina, an IX, nr. 3-4
martie-aprilie 1931, p. 13-15.
"Arhivele Nationale Bucure$ti, fond, M. I. P., dosar 1353/1943, f. 10.
7
8

Ibidem, f. 24.
Ibidem, f. 10.
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substitui absenta unor cuno§tinte cât de cât solide. Carentele îi apar brusc în culegerea
din teren, în modalitatea de intitulare a pieselor, în sistemul clasificl\rii !or. Minusurile
respective, mai mult fonnale, tinând de forma prezentl\rii, nu viciazà valoarea
intrinsecli a productiilor folclorice - autenticitatea ideatica ~i elementele !or de
expresie. De altfel, printr-o operatie de modemizare a colectiei multe dintre ele vor fi
estompate.
Ghebe§ ~i-a alclituit colectia aproape în întregime singur. Numai patru
cunoscuti de-ai slii i-au oferit un numlir limitat de texte - învlitàtorul P. Marcondici din
Drligline~ti-Blilti: un cântec; învafâtorul Gr. Maximilian, din Bogze§ti-Orhei: doua
cântece; preot Simeon Chri~ca din Gonzeni-Orhei: o oratie de nuntli; Al. Bardier: douli
doine. încolo, celelalte texte au fost notate direct de el. ~i acestea se mai întâlneau înca
din bel~ug în satul basarabean din prim jumatate a secolului nostru. ,,Fiecare sat din
Basarabia - conchidea el - Î§i are cântecul popular în care se împletesc lucruri mai
totdeauna cu miez de adevlir. Întreaga Moldovli dintre Prut ~i Nistru este o veche §Ï
îndepl\rtatli comoarli folcloricli" 9• Practic a cules din astfel de a§ezl\ri apartinând unor
interesante zone etnofolcloristice, de obicei de la 1-2 persoane sau grup de tineri,
precum Coste§ti: 1 §i Dràgime~ti: 1, din judetul Bàlti; Cozaci: 1, din judetul Cetatea
Albli; Ballibime~ti: !, Ciorime§ti: 2, Costuleni: l, Rliciula: 1, Valea Trestieni: 1, din
judetul Upu§na; Bogze~ti: 1, Ciocâlteni: I, Gonzeni: l, din judetul Orhei; Cliu§anii
(Vechi §i Noi): I 7 (plus grupuri de informatori), Fârllidani: 2, Homotinovca: I, Ràileni:
2, din judetul Tighina; Jura: l, din judetul Tiraspol ~i din alte multe sate §i zone ale
cliror nume nu le-a mentionat. Evident cei mai numero~i informatori - fapt explicabil,
întrucât aici a fost mai multi ani învlitlitor - i-au dat C!\u§anii, de unde a cules de la 17
persoane §Î de la mai multe grupuri de tineri la manifestl\rile lor populare.
Informatorii culegerii, în majoritatea !or oameni din mediul rural, se ridica - în
raport cu totalul pieselor - la un numlir impresionant, la aproximativ 60 de persoane.
Casetele cu textele despre informatori sunt partial complete. În indicele infonnatorilor
se observli de altfel cli la 34 de informatori li se indicli numele §Ï localitlitile !or, la 19
persoane li se dau doar numele, iar la 20 de texte se omite orice datâ. în cazul
culegerilor de la colectivele de persoane se relevli uneori statutul !or social sau
profesional: ,,flliclii din sat", ,,elevii din cl. II-IV". Aparµn ambelor sexe, bârbatii însli
dominând, au vârste variate ( I 0-80 de ani) §i posedli, în mare parte câteva clase
primare. Ocaziile comunicl\rii pieselor de clitre ace§tia le-au constituit convorbirile
individuale, colective §i manifestârile social-artistice, precum: ~ezlitoarea, cumetria §i
chiar înmormântarea. Culeglitorul a retinut - fapt anticipat - din repertoriul
informatorilor slii numai unele piese, de obicei 1-2. În aceastâ privintli, recordul îl
detinea Nit! Porumb din satul Ràileni-Tighina, eu 14 piese (2 cântece §Î 12 striglituri),
urmat de Ana Ro§ca, 80 de ani, din localitatea Bog~e~ti-Orhei cu douli texte
(descântece). Cu putine exceptii, textele sunt productii judicios selectionate, pline de
substantli.
Învlit!torul Ghebe§ a cules tocmai de la ace~ti informatori zecile sale de piese
poetice, le-a clesificat relativ dupli specii §i genuri folclorice, realizând colectiei
unnlitoarea structurli dupli o viziune proprie.

" Ibidem, p. 76.
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Cuvânt înainte .......................................................................... 3
Cap. I. Cântece cu con/inut na/iona/ basarabean (nr. 1-14: 14 texte) .......... 4
Cap. II. Cântece populare (nr. 15-64: 50) ........................................ 12
Cap. III. Balada (nr. 65: 1) ......................................................... 36
Cap. IV. Co/inde (nr. 66-67: 2) .................................................. .. 38
Cap. V. Obiceiuri la nuntii (nr. 68-72: 5) ........................................ 39
Cap. VI. Bocet (nr. 73: 1) .......................................................... .46
Cap. VII. Strigèituri /ajoc (nr. 74: 8) ............................................. 47
Cap. VIII. Descântece babe$fi (nr. 75-84: 10) .................................. .48
Cap. IX Credin/e .yi supersti/ii (nr. 85: 15) ....................................... 51
Cap. X. Ghicitori (nr. 86: 16) ...................................................... 51
Cuprins
În general, textele repnute sunt autentice, judicios alese §Î bine inserate în
categoriile lor. În privinta autenticitâtii textelor, numai unul este stràin - o poezie în
forrnà populara, Prutul .yi Nistru/ de Ion Bi1dita apârutà în revista ,,Neamul românesc"
din 16 aprilie 1933 (p. 116). Cu anumite exceptii, piesele sunt judicios delimitate
identic §i motivic. Productiile nedelimitate eu un titlu comun pentru 2-3 piese, apar însà
la doinele §Î cântecele lirice, la un numàr de 12 texte, §Î la strigàturi, în douà cazuri. În
noua structura a colectiei, dupà operatia complexà a separàrii lor potrivit criteriilor lor
ideatice §Î motivice, având fiecare titlul !or, aceste doine, cântece §Î strigàturi ne apar în
urmàtorul tablou (cifrele acelea indicând pozitia lor în culegere, iar cele latine marcând
locul în textul delimitat).
VI/1. Doine ~i cintece.
63. Doina (De pe malul Nistrului- 63, I + 62, II)+ 62. Pleacii trenul $Uierând
(63, I); 64. Plânge-mèi, maicii, cu dor (64, I + 56, II) - 56. De la Chi#niiu la va/e (64,
I); 69. Miii soldate vâniitor (69, I + 96, II) + 96. Cât oi fi $i-oi triii (69, I); 74. Am pi
inimî-o /aciitî (74, I + 59, Il) + 59. M-a liisat Stalin siirac (74, I); 76. Spune, miiicu/ii,
spune (76, I + 119, Il) + 119. M-au cerut fliiciii din sat (76, I); 85. Foaie verde $i-o
/alea (85, I + 124, II) + 124. M-~ iubi, mândro cu tine (85, I); 88. Cântii corbu din
cimpoi (88, I + 130, II)+ 130. Cât îi omu/ tinere/ (88, I); 90. Un' te duci, miii Ion? (90,
I + 11 l, Il + 91, III + 102, IV + 92, V) + 111. $i-am luat-o dintr-un sat (90, I) + 91.
Chiar $i-asarii la u/uc (90, 1) + 102. Nu gândi, mai pui$or (90, I) + 92. Eu veneam sara
latine (90, I); 101. Fii Jleano, tu n-aifostfatii (101, I + 117, Il)+ 117. De cât sa-fi
moarii nevasta (101, I); 103. Sli stai toatii ziua-n prag (103, I + 87, II) + 87. Trece
mândra prin dumbravii (103, I); 104. Nu $IÎU, luna pe cer merge (104, I + 82, Il)+ 82.
Auzit-am din biitrâni (104, I); 122. Pui$Or de peste drum (122, I + 100, II)+ 100. S-a
dus omul eu chirie (122, 1).
VI/2. Striglituri
13 l. Hop, pii loci (131, I + 141, II+ 142, III+ 139, IV+ 132, V+ 140, VI)+
141; Bine/e ce /-am avut (141, II)+ 142. Bine mai triiiamflaciiu (142, III)+ 139. Ca
jacheta mea cea rupta (139, IV) + 132. lube$1emii, mândrii, bine (132, V) + 140.
lube$fe, bade, iube$le (140, VI); 134. Cine trece pela vie (134, I + 135, Il)+ 135. Fata
mamii $ei balaie (135, Il).
În urrna ,,decupàrii" lor logice , toate aceste piese Î§Ï pàstreazâ autonomia lor
ideaticà §Ï estetica. Totu§i au ràmas sub acela§i titlu comun douà texte (nr. 61 §Ï 73),
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fiecare însumând câte trei piese, legate intim prin tematica !or, fapt observat de altfel ~i
de culegiitor care le-a semnalat componenta prin cifre latine.
Dar nu numai productiile unei specii erau încorporate în cadrul unui text, ci,
fapt mai greu, înse~i creatiile unor specii se giiseau risipite într-altele. Constatarea
prive§te trei specii epice: un colind, trei balade ~i douiijurnale orale. Cici colindul Câte
jlori sunt pe piimtlnt, baladele familiale Vine Pichi~or de la vie, Când miiicu/a m-a
flicut §i Slavca vacile cyi mulgea ~i jurnalele orale Miii Ioane, mai Vasile ~i De la
Chi~inèiu la va/e, aplireau trecute nejustificat în setul doinelor §Ï cântecelor.
În altii ordine de idei, majoritatea productiilor folclorice din colectie, în special
doinele ~i cântecele lirice, purtau titluri generice, de obicei denumirea speciilor simplu cu zecile: dointi, cântec. În deplinii concordanfii cu uzantele, toate aceste
productii, separate sau nu de altele au primit ca titlu primul !or vers §Î al doilea vers
dacà era precedat de formula introductivà de genul Foaie verde de miirar, Foaie verde
/emn uscat. Au beneficiat de aceastà operatie partial baladele, jurnalele orale, cântecele
lirice §i integral strigàturile, care de fapt nu aveau anterior nici un titlu. Actiunea le-a
imprimat o identitate formalii în cadrul speciilor.
Nici ordinea genurilor ~i speciilor din colectie nu era subordonatà dupii cum
s-a observat chiar din tabloul !or detaliat anterior, unor principii §tiintifice. Tocmai de
aceea genurile §i speciile folclorice au fost organizate într-un spirit modern în nouà
capitole (genuri) ~i alte multe subcapitole ale speciei. Restructurarea culegerii începe cu
capitolul despre credinte §i superstitii, continu! cu poezia obiceiurilor traditionale
(colinde, orapi de nunta, bocet), descântece, ghicitori §i poezia epicli (balade ~i jumale
orale) ~i se încheie cu capitolul amplu al poeziei lirice {doine, cântece §i strigàturi).
Ceva mai mult. Datoritli numlirului înalt al pieselor cu aspecte tematice multiple au fost
liirgite anumite specii folclorice cu noi subspecii, ca în cazurile ghicitorilor, fiind
introduse cinci subdiviziuni; poezie epicii, la care s-au inserat o subspecie la balade ~i
categoria jumalelor orale; doinelor §i cântecelor, ciirora li s-au gàsit 7 subspecii §i, în
fine, strigiiturilor aflate cu douli categorii.
Un ultim aspect al colecpei initiale a lui N. Ghebe§ îl constituie tentativa lui de
a insera, la fiecare producpe folcloricii, câte o ,,analizii". Termenul este utilizat absolut
impropriu, întrucât înviitâtorul nu întreprinde o analizii propriu-zisli, ci initiazli un
simplu rezumat, tàra nici un fel de investigatie, de genul acesta la cântecul Toate fete/e
se duc. ,,0 fatà frumoasli este tinutii din scurt de marna ei, §i n-o lasii sii se ducii la alte
fete, ca sà nu i se întâmple ceva ràu". Evident, fiind inoportune §Ï lipsite de vreo
semnificatie esteticli, s-a renuntat complet acum la asemenea ,,analize".
Restructurata printr-un spirit §tiintific modem, colectia de folclor poetic a lui
N. Ghebe§ devine accesibilli deopotrivà cititorilor §i cercet!torilor.
Colectia lui N. Ghebe~ însumeazli - în noua versiune - productii poetice
apartinând aproape tuturor genurilor ~i speciilor folclorice cunoscute §i mai putin
cunoscute.
Cuvântu/ înainte al autorului colectiei caut:A sii justifice motivatia întocmirii
culegerii §i subliniazli bogàfia §i diversitatea folclorului din a§ezlirile rurale basarabene.
Primul capitol cu productii din culegere îl constituie ce! intitulat Credin/e ~i
supersti/ii, cu I 5 texte interesante privind une le credinte ancestrale §i solutiile practice
de înlàturare a ràului social presupus.
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Urmeazâ capitolul eu Poezia obiceiurilor tradi/ionale, având trei specii, trei
colinde cunoscute de Ajunul Cr!lciunului, cinci orapi de nuntâ ~i un bocet. Cele cinci
oratii marcheazli patru importante momente ale desffi.§urlirü nuntii in Moldova ~i
Basarabia. Colindul Câte jlori sunt pe piimânt se mai cântâ de asemenea la Florii.
Iertliciunea se manifestâ prin doua variante.
Capitolul Descântece retïne 10 descântece, posedând aproape tot atâtea
scheme compozitionale clasice. Descântecele de betie ~i de purici sunt douli descântece
mai rare în categoria Ior.
Ghicitorile se constituie prin cele 16 productii intr-un nou sector. Grupate în
cinci diviziuni, ele se refera la om ~i casa lui, legume ~i zarzavaturi, animale crescute ~i
slobode,' ,,cunoa~tere" ~i ,,meteorologie".
Poezia epicii e reprezentatâ prin ambele ei categorii cardinale: balada ~i
jurnalul oral. Prima specie apare concretizatâ prin balada haiduceascli Codreanu, o
valoroasli variantâ întinsli pe 129 de versuri, ~i alte trei balade familiale: Vine Pechi~or
de la vie, o versiune local!i a cântecului despre Vlileanu, Cdnd miiicu/a m-a flicut ~i
Slavca vacile Î,$i mulgea, ultima o productie despre drama logodnicilor sliraci. Jurnalul
oral detine aici douli productii: Mai loane, miii Vasile ~i De la Chi~iniiu la va/e. Finalul
primei productii sunli mioritic, având insli împrumuturi contemporane.
Dar cel mai intins ~i mai bogat capitol al colectiei îl prefigureazli Poezia liricèi,
cu daine ~; cântece ~i strigèituri. Evident, poezia liricli, prin cele 74 de piese, dispuse în
~apte subspecii, adicli aproximativ toate categoriile speciei, ocupli spatiul central.
Specia debuteazli eu doine ~i cântece de slirlicie ~i revoltli, care încorporeaz!i patru piese
de o putemicli vibratie artisticli, càci ele exprimli durerea adâncà a basarabenilor sub
ocupatia strliinli, dar ~i revolta !or directâ. În acest sens, versurile din Cântecul
basarabeanului sunt ilustrative: ,,Ne-a ~eut muica pe doi, / Unul miercuri, altul joi /
Si-a umplut lumea eu noi; / $i-arn avut o surioarli / Ce-a umplut lumea de parli. / Maica
s-o luat prin tarli, / Sli ne strângli grlimàjoarll / Sli ne dea în Blilti la ~coalli. / Mai bine
muream de boaHL / Muscàle~te s!i-nv!itlim / ~i la oaste sli intrlim; / Musclile~te-orn
învlitat / Când eu lirnba mi-oi uita; / Când o cre~te grâu în tind!i / $i-o ajunge spicu-n
grind!l.; / Când o cre~te grâu in cas!!./ Si-o ajunge spicu-n mas!i".
Un ait cântec, intitulat sugestiv M-a làsat Sta/in siirac, inspirat din aceea~i
realitate crudli, mai apropiatâ de zilele noastre, evoc!\ în irnagini pline de drarnatism
pauperizarea ~i depersonalizarea tlirllnimii, însli ~i revolta ei dezlàntuitli chiar în timpul
odiosului dictator: ,,Frânzuar!i de copac, / Ne-a llisat Stalin slirac. / Flirli casll, fàrli masî,
/ Flirli slimn di cruci-n casî. / Frunzâ verde p!l.pu~oi, / Bol~evici cu cap de boi, / Voi
mâna la iarmaroc / $-acolo vom da în foc/ $i nu-µ mai fi voi diloc".
Cântecele de cèitèinie ,$i riizboi au - în mare parte prin cele nouli piese ale sale
(puteau fi 11 dacli delirnitlim subciclul cu trei cântece) - un caracter antologic. De~i în
numlir limitat, ele recompun atmosfera tensionatli a vechii càtânii din Basarabia, care
era similarli cu cea din celelalte provincii istorice române~ti. Numai doull cântece, La
varzal, la Cèilèira~i ~i La Nistru, la miirghioarèi, Iocalizeazâ expres viata de clitànie în
spatiul basarabean. Ultimele douli producpi din secventll au în mod tran~ant tema
ràzboiului, figurat în imagini apocaliptice - în tirnpul ~i dupll atacurile sângeroase
succesive. Cântecul, Mai soldate vâniitor se ridicli partial pe schema unui ait cântec,
Ciobiina,$ul, atât de frecvent în Muntenia.
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Doine/e $i cântece/e de înstràinare î~i fac aparitia în colectie printr-un set de
~ase texte (puteau fi mai multe cu doul1, dacl1 nu se respecta dorinta învlifâtorului de a
avea ~i aici un subciclu cu trei piese apropiate), destul de extinse ~i impresionante prin
sentimentele grave. Accentul dramatic coboari!i pe momentele despârtirii oamenilor de
a~ezlirile natale ~i ale existentei lor pline de lipsuri printre strliinii nepi!isl1tori. Nu
absenteazi!i prin cele douâ texte nici cântece/e de noroc.
Însi!i subspecia cea mai extinsi!i din colectie o constituie doine/e $i cântecele de
dragoste. Prin cele 42 de texte dispuse într-o succesiune logici!i, ele se prefigureazi!i întro autenticâ monografie artisticâ a dragostei, cu toate aspectele fierbinti ale iubirii. Si
aceasti!i monografie se deschide cu reliefarea portretelor pure ale îndri!igostitilor (Drag
mi-a fast badea frumos, Ochii mei ~i eu ai mata/e), continua cu dorinta arzAtoare a
apropierii ~i întâlnirii lor (Cântec, Foaie verde #-o /alea), cu tri!iirea profundl1 a
sentimentelor iubirii (Chiar ~i asarii la u/uc), ~i despi!irtirea tinerilor (Eu veneam sara la
tine, Geaba, puicii, mii mângâi, Tu te duci, bade siirace), cu condamnarea ~i
blestemarea partenerului care produce despi!irtirea temporari!i sau definitivi!i (Sà nu-i
crezifliicèiu/ui, Ciifliicèiu-i mare câne, Nu gândi, miii pui$or), cu exprimarea regretului
îndri!igostitilor fati!i de instrliinarea lor, uneori fllrli motiv serios (Nu $fiu luna pe cer
merge, Mii rog, mândro, de matale), cu afirmarea dorintei pentru ci!isi!itorie sau
repudierea acesteia din interes pecuniar (Mèi duc iar la Cii/iira$i, De însurat m-a~
însura, M-am însurat pentru zestre) ~i se încheie cu elogierea bunei convietuiri dintre
sofi (Jubirea între so/i). Bunâoara, în Cântec, se alcàtuie~te portretul fizic al unei tinere
iubite: ,,Trupul li 1-a~ zugrlivi, / Câ-i lesne de zugràvit, / Cà-i subtire ~i gigât. / Fafa-ti
este ca rubinu, / Buzele ca trandafiru, / Forte-s bune de mu~cat, / La grea boali!i m-ai
bagat". Dorinta apropierii dintre tineri ~i intentia revederii !or discrete le consemneaza
cântecul Trece mândru prin dumbravèi: ,,- Frunza verde alunea, / Sà nu-ti fie inima rea,
/ Mândruliîâ, draga mea, / Cà eu trec ~i nu te-ntreb, / Câci cu ochii te petrec. / Eu ~iasearà te-am vàzut, / La inimi1 mi-ai càzut, / Si desearâ te-oi vedea, La inimâ mi-i
càdea". În fine, un ultim exemplu, cu un posibil blestem mai rar al unui tânâr pl1rl1sit de
fata dragà înainte de càsâtorie: ,,Aml1rât te-oi blestema / Ca iarba te-i clâtina, / Ca roua
te-i scutura, / Ca malul te-i ml1cina, / Ca cenu§a te-i spulbera, / Si p-a fi fârâna U§oarl1 /
Ca noul1 pietre de moarâ; / Sa n-ai drum §i nici clirare, / Nici lumânare la zl1cere; / Tu
cu vorba m-ai luat, / Cu cuvântu m-ai legat, / Ca pe-un dobitoc la gard; / Dobitocu-i
dobitoc, / Are-o zi de iarmaroc; / Dar un trandafir ca mine, / Ml1 usuc la gard la tine"
(Nu gândi, miii pui$or).
Doine/e $Î cântece/e de dor, in numâr de 10, retin în totalitatea lor, într-un chip
tulburâtor, sentimentul dorului fati!i de tinerii iubili ~i indepartafi (La fântâna eu
ceardac, De dorul tau). Tulburarea adâncl1 pâna la dezechilibrarea psihicl1, produsà de
dor, apare sintetic în cântecul De când doru/ m-a lovit: ,,De când dorul m-a lovit, /
Mintile mi-au ratl1cit; / De când dorul m-a cuprins, / Sufletul mi s-a aprins; / Sui în
deal, cobor în vale / Si-mi pierd ziua tot pe cale".
Categoria atât de bogatl1 a doinelor §i cântecelor se rotunje~te cu cântecul de
/urne: Cât îi amui tinerel.
Mesajul acestor ultime producfii lirice este comunicat printr-o artl1 specificl1 §i
superioarl1. Textele evolueaza în registre variate de la cinci (Spune, miiicu/èi, spune) la
62 de versuri (Cântec. M-am însurat pentru zestre). Însl1 spatiul mediu al desftl§urârii
majoritâtii pieselor numlirâ 15-20 de versuri.
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Atât doinele cât ~i cântecele î~i realizeazli forma printr-unul din cele cinci
tipuri compozitionale. Oricare ar fi tipul, compunerea debuteazli de obicei cu formula
initialli (Foaie verde de sulflnèi, Frunzèi verde mèir rotat). Un prim tip compozitional
extrem de frecvent este cel confesional (Drag mi-e a duce-n !urne, Cântec de fatii
mare), cântliretul sensibilizat confesându-se direct ~i spontan ca în acest exemplu:
,,Frunzli verde vi~inele, / De dorul puicutei mele, / Am sli mà-ncing cu curele; / Cu
curele late ~i mare, / Sli moarli puica de jale; / Cu curele militâre~ti, / Sli-mi tragà
puicuta nlidejdi" (De dorul puicufei mele). Al doilea tip compozitional, pseudo-dialog,
prin care un menestrel se adreseazâ unui interlocutor imaginar, se întâlne~te într-o altli
serie de productii (Plânge-ma, maicèi, cu dor, Copi/a din doi siiraci), poate cu o
prezentli tot atât de intensà ca la primul caz, precum: ,,Pleacli trenul ~uierând, / Tu
rlimâi, maicli plângând, / Pleacà trenu-n fuga mare, / Tu plângi, maicli, cu jale. /
Trenule, de te-a~ prinde, / Rliu te-a~ bate, / Cà mli duci ~a departe" (Pleaca trenul
$Uierând). Cel de-al treilea tip compozitional, dialogul, apare cu o frecventa restrânsi:i
in compunerile lirice respective (Mèii soldate vâniitor, Foaie verde $Î-o lalea). Extrem
de rar se ive~te tipul obiectiv, faptele fiind expuse ,,obiectiv", cu o anurnitli deta~are, în
putinele productii folclorice (ln sat la noi, Cât îi omul tinere[). În schimb, cu mult mai
frecvent, fapt explicabil, e în aceste doine ~i cântece (De însurat m-Q$ însura, La
crâ$mufa din pârloage) tipul compozitional mixt. Configurarea tuturor tipurilor
compozitionale în productiile lirice cântate releva varietatea modalitlitilor lor
arhitecturale in materializarea mesajului atât de diversificat ~i de percutant.
În concordantli intimli eu ideile exprimate ~i cu tipul compozitional preferat
este selectatli modalitatea de expresie - expunerea ~i dialogul sau concomitent, ambele.
La accentuarea caracteristicilor componentelor universului rural se valorifici:i
procedeele stilistice cunoscute - epitetul, comparatia, metafora, repetifia, gradatia.
Strigaturile încheie colectia lui N. Ghebe~. Prin cele 12 piese, atent
geometriz.ate ~i polarizate în douli cicluri, se formuleazli îndemnuri patetice la joc ~i la
dragoste (Hop, pii /oc, lube$le-ma, mândrii, bine, Fèi-mii, Doamne, o cariiru$ii), pe de-o
parte, ~i se satirizeazli defectele rurale ale fetelor, nepriceperea tinerelor la hori:i ~i lenea
(Fata mamii jucau$ii, Gheorghe a Saftei lui Curechz), pe de altli parte. Realizate cu
talent în spatii adecvate, care variazli între patru versuri (Fata mamii juciiu$ii) ~i 15
versuri ( Uiu-iu! $Î ihu-hu) sunt valorificate, în construirea lor, în special tipurile
compozitionale confesional ~i pseudodialog. Declamate spontan, le lipsesc multe din
ornamentele stilistice.
Noii versiuni a colectiei, complet structuratâ benefic, i s-a adliugat pentru
aprofundarea ei, un aparat ~tiintific modern - g/osar, indicele informatorilor ~i sumarul
complet refàcut.
Culegerea Foie/or din Basarabia a învlitatorului Nicolae Ghebe~ se constituie
astfel, drept o colectie autentici:i ~i înzestratli cu virtuti ideatice ~i estetice. Compusi:i
îndeosebi cu productii folclorice din centrul provinciei, ea este printre putinele lucri:iri
de acest gen din deceniul al IV-lea din secolul nostru, având implicit un caracter
emblematic. Raportatâ la culegerile similare din celelalte provincii istorice ale tarii, ea
reprezintâ in fond, o culegere cu folclor poetic românesc localizat, prin anumite
aspecte, în Basarabia, ceea ce îi spore~te valoarea intrinsecli.
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NICOLAE GHEBE~ - THE FOLKLORIST
Nicolae Ghebe~ is one of the many enthusiastic and patriot schoolmasters
(tenders), with remarkable folkloristic concems in the 5th decode of the 2nd centuries.
Unfortunately be had not the moral satisfactions of the printing ofsuch a work.
The article presents in detail the life and the mode ofthis folklorist.
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ARGESIS, STUD/1

MUZEUL JUDETEAN ARGE~
I COMUNICARI, seria ISTORIE, TOM XIII, 2004

VARIA

MORFOSTRUCTURA ~I CADRUL GEOMORFOLOGIC
AL A~EZÂRILOR DIN VALEA RÂULUI DOAMNEI
1 ION POPESCU-ARGESEL• 1
ANCA ARGE~EL-CHIONCEL"'

Bazinul Râului Doamnei se suprapune versantilor sudici ai Muntilor Fâgâra~,
Subcarpatilor Getîcî ~î Pîemontuluî Getic, zona de vârsare în Arge~ aflându-se la
contactul cu Câmpia piemontanà a Pite~tilor. Bazinul are cea mai mare dezvoltare în
sectorul montan (43 km lungime ~i 351 kmp suprafatâ), care detine circa 40% din
cursul sâu ~i aproape 48% din suprafatA. Mentionâm câ râul are o lungime totala. de
109, 1 km (Arge~ul având la confluenta. ceva mai putin, respectiv 108 km) ~i o suprafatà
a bazinului de 1822 kmp, din care cea mai mare parte revine Râului Târgului afluentul sâu principal, care dreneazâ un areal de 1087 kmp, fatA de numai 595 kmp suprafata bazinului Râului Doamnei în punctul de confluentâ eu acesta. lar pânâ la
confluenta cu Arge~ul, cele câteva vâi torentiale îi adaugâ Râului Doamnei un plus de
140 kmp, ceea ce înseamnll un total de 735 krnp, suprafatâ, la care, de fapt, se referâ
studiul de fatâ. Este interesant, de asemenea, sà precizàrn cà bazinul Arge~ului la
confluenta cu Râul Doamnei are 1239 kmp, deci mult mai putin decât afluentul sâu.
Din aceastà cauz!i ~i debitul Râului Doamnei (de 22 mc/s) întrece pe ce! al Arge~ului
(15 mc/s) în punctul de confluenta.. Menponàrn, de asemenea, c!i jumâtate din debitul
Râului Doamnei revine aportului adus de Râul Târgului.
Dupa. aceste date eu caracter hidrografic, rezultà ca. Râul Doamnei reprezinta.
în sistemul Arge~ului o arterâ de maxima. importanta., motiv pentru care ar putea fi
considerat, datorita. elementelor morfometrice (lungime, suprafata bazinului) ~i a
debitului mai mare decât cel al Arge~ului, drept obâr~ie a acestuia. Exista. însâ ~i opinia
cà Râul Târgului, de fapt, trebuie considerat ca arterâ hidrografica. principala. în cadrul
sistemului Arge~, întrucât are ce! mai dezvoltat bazin hidrografic din cadrul bazinului
superior al acestuia 1• În realitate însà, situatia este mult mai complexà, cà într-adevar
Râul Târgului are un bazin mai mare decât cel al Râului Doarnnei ~i un debit cel putin
egal, in schimb, lungimea sa de numai 69,1 Ion, reprezintii numai 64% din Iungimea
Râului Doamnei. De asemenea, existà ~i parerea care sustine cli Arge~ul la Pite~ti ar
primi drept afluent pe Arge~el, râu al càrui nume reprezinta. un diminutiv al râului

' Facultatea de Geografie Turismului, Sibiu.
" Ministerul Trwtsportului ~i Turismului, Bucure~ti.
1
If. Ujvâri, Geogrqfia apelor Romdniel, Editura ~tiin\ifica, Bucure~ti, 1971.
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principai2. De~i argumentul legat de denumirea diminutivala este cât se poate de logic,
elementele hidrografice ~i hidrologice nu sustin acest punct de vedere, întrueât
Arge~elul are un bazin mult mai mie (de numai 244 kmp), o lungime de 76 km (deci
eeva mai mare deeât cea a râului Târgului, dar mult mai mica decât a Râului Doamnei)
~i un debit de numai 1,55 m3/s, mult mai mie decât al eelor doua râuri amintite ~i ehiar
mai mie deeât al Bratiei (3,50 m3/s) - un ait afluent al Râului Târgului.
Totodata, Râul Doarnnei este îndreptatit sa fie considerat afluent al Arge~ului,
întrucât pe lânga lungimea sa cea mai mare ~i debitul sau, î~i pastreaza direetia de
curgere dupa confluenta eu Râul Târgului ~i respectiv, eonfluenta (indireetà), eu
Arge~elul.
A~adar, în lucrarea de fata avem în vedere numai a~ezarile din lungul Râului
Doarnnei, respeetiv cele aflate pe micii sai afluenti (Valea Rizii, Pauleasca §i Budeasa
din dreapta §i Valea Viero§ului §Î Valea Mare din stânga). Înca de la îneeput
mentionam ca în sectorul montan nu existà decât o singurà ~ezare pennanenta. Toate
celelalte sate din valea Râului Doamnei sunt situate în zona extracarpatica, unde se
individualizeaza mai multe sectoare: cel al depresiunii subcarpatice (submontane) care
tine pâna la Corb§ori; cel al depresiunii intracolinare (între Stàne§ti §i Retevoie§ti) ~i
cel piemontan - care în zona Màràcineni - Arge§elu (Ciume§ti) vine în contact cu
câmpia.
Principala obâr§ie a Râului Doarnnei3 este Valea Rea (20 !an), care pome§te
de sub Vf. Moldoveanu (2544 m) - ce reprezinta punctul culminant nu numai din
Muntii F!igàra§, dar §Ï din Carpatii Române§ti, respectiv din farli. Numele de Râul
Doarnnei îl capatâ dupa unirea acesteia cu Zâma (17 km), care la rându-i are ca
afluenti pe Bratila §i Leaota. Tot în sectorul montan, Râul Doamnei prime§te din
dreapta, respectiv tot din Fligàr~, pe Draghina §i Cemat, iar din stânga, din lezer,
principalul afluent este Vâsalatu.
Râul Doamnei reprezintâ artera hidrogra:fica cea mai lunga din Muntii Fagara~
(fiind adânc înfipta în inima muntelui), având totodata cel mai intins bazin §Î respectiv
cel mai bogat debit (circa lO mc/s) din aceastâ unitate carpatica. În sectorul montan,
râul are cea mai mare panta de pe tot parcursul (depà§ind in medie 40 rn/km). Apoi
panta scade treptat la 4-8 rn/km in depresiunea subcarpatica, pâna la 2-3 rn/km în
seetorul piemontan. În valea Râului Doarnnei §Î pe micile vài torentiale afluente se afül
un numar de 38 de sate (din care 30 sunt situate pe valea principalà, trei se afla atât pe
aceasta vale cât §i pe afluenti ~i cinci numai pe afluenti). De asemenea, în zona de
confluenta o parte infimli a municipiului Pite~ti înainteazâ peste Arge§, în apropierea
Râului Doarnnei.
În cele 38 de sate trâie§te o populatie, care la recensamântul din 2002 numllra
in total 40625 locuitori. Densitatea a~ezàrilor este de peste 5 sate /100 kmp iar cea a
populapei de 55 loc./krnp la nivelul întregului bazin al Râului Doarnnei ~i de 105
loe./krnp la nivelul zonei locuite.

2
Ion Popescu Arge~el, Probleme de lapon/mie hidrograjicii fn bazinul Arge§ului, N11tura, 1958, nr. 1 ~i Valea
Arge§elului - observa/ii geomorfo/ogice, Comunicllri de geografie, 1965, III.

1
·

0 serie de râuri din tarll, ~i nu numai, nu poart! numele chiar de 111 ob~ie, ele fonnându-se de obicei din
unire11 mai multor pâraie, cum este cazul Arg~ului (Buda ~i Capra), Râului Târgului (B!trana ~i Cuca),
Bistritei Moldovene~ti, Vi~eului, Some~ului Mare, Tr )Ologului, D4mboviJei, Cibinului, Sebe~ului ~- m. a.
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Cel mai mare sat din valea Râului Doamnei este Domne§ti (3229 locuitori în
2002), iar ce! mai mie este Brânzari (81 locuitori).
Dupâ numàrul locuitorilor (fig. 1) cele 38 de sate pot fi grupate astfel: peste
3000 de locuitori (Domne§ti); între 2500-3000 locuitori (Valea Mare-Podgoria §Î
Maracineni); între 1500-2000 locuitori (Coliba§i, Retevoie§ti, Arge§elu, Mice$ti, Corbi,
Purcâreni §Î Bâde~ti); între 1000-1500 locuitori (Pietro§ani, Co§e§ti, Jupâne~ti, Fâgetu
§Ï Leice§ti); între 500-1000 locuitori (Corb~ori, Petre§ti, Dârmâne~ti, Valea Nandrii,
Piscani, Pâuleasca, Stâne~ti, Pâcioiu, Gâne~ti, Nuc§oara, Negreni, Encule§ti,
Sboghite§ti, Slatina, Jghiaburi ~i Budeasa Micli); între 100-500 locuitori (Varzaroaia,
Poduri, Lâpu§ani, Priseaca, Valea Rizii ~i Poienârei); sub 100 locuitori (Brânzari).
Analizând datele de mai sus rezultâ câ majoritatea satelor sunt mici ~i mijlocii.
1
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Cele mai multe sate au vechime de mai multe secole. Cea mai veche atestare o
detine satul Bâde~ti, amintit într-un zapis al lui Nicolae Alexandru Basarab voievod la
1 septembrie 13 51 - 31 august 13 52 4 • În secolul urmator (XV) sunt atestate satele
Mice~ti (1455, Vladislav voievod), Corbi (1456 aprilie 15, Vladislav al II-lea) ~i
Dârmane~ti (1487). Cel mai mare numàr de sate sunt atestate în secolul al XVI-lea:
Stane~ti (1502 iunie 19, Radu cel Mare), Petre~ti (1504 iunie 15), Valea Mare-Podgoria
( 1519 septembrie 5, Neagoe Basarab), Retevoie~ti (1510), Domne~ti (1523 aprilie 4,
Radu de la Afumati), Viero~ (Fàgetu de azi) (1525 iulie 24, Radu de la Afumati),
Màracineni (1525 iulie 24), Nuc~oara (1532 mai 28, Vladislav voievod), Purcàreni
(1539 septembrie 10), Jupâne~ti (1541 iunie 1), Pietro~ani (1554-1557), Negreni ~i
Piscani (1559 aprilie 24), Ciume~ti (Arge~elu de azi) ~i Gàne~ti (1567). În secolul al
XVII-lea sunt atestate satele: Làpu~ani (1613), Gropeni (azi înglobat satului
Màràcineni) (1620), Corb~ori (1623-1627), Poienàrei (1649), Valea Nandrii (1658),
Co~e~ti (1672).
În sîar~it, în secolul al XVIII-lea sunt atestate satele Coliba~i (1715) ~i Pàcioiu
(1799).
Pe baza cercetàrilor de teren ~i a analizei hàrîilor topografice, rezultâ cà în
perimetrul studiat dominà satele de· tip ràsfirat ~i linear. De asemenea, se constatà cà
satul adunat propriu-zis, de~i prezent nu este frecvent, iar satul de tip risipit lipse~te.
CADRUL GEOMORFOLOGIC AL ZONEI DE HABITAT. În sectorul montan exista
o singurà a~ezare. Este vorba de satul Slatina, situat mai ales pe douà terase medii din
dreapta Râului Doamnei, dar coborând ~i pe o terasa inferioarà care apare fragmentar.
Terasele medii sunt sectionate de
mici torenti ~i totodatà sunt parazitate
de depozite deluvio-coluviale, a~a
încât elementele lor morfologice, în
primul rând podul ~i fruntea teraselor,
nu sunt a~a de bine pàstrate.
Majoritatea gospodàriilor sunt situate
pe podul . teraselor, iar o parte
înainteazA ~i pe fruntea lor (fig. 2).
În depresiunea subcarpatica
Nuc~oara-Corbi vatra a~ezàrilor este
cât se poate de complexà sub raport
morfologic. Astfel a1c1 întâlnim
a~ezàri de versant, de terasa ~i agestre
(cele mai numeroase sate) ~i respectiv
de terasli, agestre, versant ~i vale
secundara - tip mixt, specific mai ales
satului Corb~ori.
SLATINA-SAT RASFIRAT D
De fapt nici unul din
TERASA CUTEXTURÂ NEREGUsatele
din
depresiunea subcarpatica,
LATA O
0,5
1k
exceptând N uc~oara - care este sat
• Pentru atestarea documentarâ a satelor din valea Râului Doamnei a se vedea, Monografiajude/ului Muscel •
autori Gh. Pâmu\â ~i Dorina Panaitescu, Editura Semne, 2001, Bucure~ti.
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tipic de versant (fig. 3) -,
nu apartine unui singur tip
de relief al vetrei a~ezàrilor
respective. De aceea este
necesar sà ne referim la
fiecare sat în parte.
Satu! Sboghife~ti
are douà componente - una
liniarà, suprapusà terasei
inferioare ~i partial celei
medii, respectiv conurilor
de dejectie ce paraziteazà
mai ales primul nive! ~i o
alta tentacularà, ce urcà atât

SBOGHITESTI T BILINIAR

DE TERASA

o,s

Fig. 4.

N U C~0 A R A
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Fig. 3.

SAT RASFIRAT DE VERSANT CU TEXTURA NEREGULATA

O

0,5

1 km

<=====±a===-

pe fruntea cât mai ales pe podul
teraselor medii, din unghiul de
confluentà cu Valea Morii - care
formeazà ce! mai mare con de dejectie,
peste care se suprapun mai multe
gospodàrii (fig. 4).
Satu! Corbi prezintà o vatra cu
o morfologie complexà: mici fragmente
ale terasei inferioare, putemic parazitate
de depozite deluvio-coluvio-proluviale
care formeaza un veritabil glacis. De
asemenea, satul înainteazà tentacular pe
o vale torentialà din stânga râului, iar pe
alocuri chiar pe versanti. Aceasta
complexitate morfologicà a vetrei
a~ezarii este tràdatà nu numai de u~oara
~erpuire a drumului judetean, dar ~i de
succesiunea de mici urcu~uri ~i
coborâ~uri ale acestuia (fig. 5).
Satul Jgheaburi este a~ezat
dominant pe terasa inferioarà din stânga
râului ~i pe micile conuri de dejectie,
coborând uneori pânâ la nivelul luncii,
sau urcând u~or pe versanti.
Satu! Poienàrei ar putea fi
considerat ca a~ezare de versant, dar în
acela~i timp, de terasà superioarà, ce se
aflâ la o altitudine relativâ de 120-160
m. De fapt, este vorba de douà nivele de
terasà, ambele având podul fragmentat
de mici vâi torentiale, ca dealtfel ~i
https://biblioteca-digitala.ro

696

!ION POPESCU ARGESELI, ANCA ARGE$EL-CHIONCEL

Fig. 5.

,ffe

C

\
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Jgheaburi

SATE GEME
DE VALE RÂSFIRA
CU TEXTURA
NEREGULATA

fruntea lor, în acel~i timp fiind
parazitate de depozite deluviocoluviale.
Satu! Corb~ori este a~ezat
în buna parte pe terasa inferioarà ~i
respectiv pe doua nivele medii,
precum ~i pe mici conuri de dejectie,
dar înainteazà tentacular pe versantii
a doua mici vai torentiale (fig. 6).
În depresiunea intracolinarà
primul sat este Sti'ine~ti (provenit din
contopirea eu fostul sat Pârâie~ti).
Complexitatea morfologica a vetrei
a~ezarii este data de câteva mari
conuri de dejectie care domina zona
cea mai coborât!i a teritoriului, la care
se adauga fragmente ale terasei
inferioare, iar catre partea superioara
de vaile torentiale ~i chiar de
versantul vaii Râului Doamnei.
Satu! Poduri are o vatrâ
alcatuita dominant din podurile a
doua terase inferioare ~i partial din
conuri de dejectie. Denumirea satului

SATE GEMENE OIN DEPRESrUNEA SUBCARPATI

.

DE TERASÂ 1NALTÂ SI
, DEVERSANT (Pl SI DE TERAS4AGESTRE,VERSA
SIVALE(CJ
Co.
0
O.S
\km
~

.

.

.-

;,.,.

,

)

,;,,,, ... '

re,,

• \_,,

/Cortisori
ro<::>V

:,1)\)

:-:·;.::-: . -

Domne?ti

este extrem de potrivita, reflectând fidel existenta respectivelor poduri de terasà, bine
reprezentate ~i conservate (fig. 7).
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SATE GEMENE DE TÉRASÀ SI AGESTRE OIN
'
DEPRESIUNEA INTRACOLI 1 km
NARA O
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Satu! Domne~ti este a~ezat în cea mai mare parte a lui pe podurile teraselor
inferioare din dreapta râului, parazitate partial de materiale provenite de pe versant, în
special conuri de dejecµe, care se individualizeazà îndeosebi în partea vesticà a
localitâtii, la baza abruptului (care nu este altceva decât fruntea terasei superioare,

.

~~ ;_

DOMNE$Tl-SAT A0UNAT 0ETE
eu TEXTURA NEREGULATA

~--~~ ~
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~~~
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•
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Fig. 8.
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foarte bine dezvoltate în acest sector al vâii). Densitatea gospodâriilor, respectiv
aglomerarea !or face dificilâ identificarea conurilor de dejectie din vatra a~ezârii, ea
fiind trâdatâ pe alocuri de cursurile torentilor, în parte canalizati, sau chiar acoperiti eu
pU\ci de beton. Predominând suprafetele netede sau cvasiorizontale, vatra celui mai
mare sat din valea Râului Doamnei oferâ conditii dintre cele mai favorabile pentru
respectiva a~ezare (fig. 8).
Satul Pietro~ani este situat exclusiv pe podul terasei inferioare, care se
continuâ de la Domne~ti spre aval ~i care se caracterizeazâ printr-o netezime
remarcabilà, nefiind aproape deloc fragmentat ~i nici parazitat de depozite de versant
(la nivelul vetrei a~ezârii).
Satu! Blide~ti, formeazâ ce! de al doilea aliniament din acest sector al vâii,
fiind situat de asemenea, pe podul teraselor inferioare din stânga Râului Doamnei, spre
contactul cu versantul, fiind u~or parazitate de depozite deluvio-coluviale ~i chiar
proluviale.
Satu] Vlirziiroaia reprezintâ cel de al treilea aliniament, u~or deplasat spre
sud. Are vatra suprapusâ aceleia~i terase care se continuâ de la Pietro~ani spre vest,
pânâ la contactul eu abruptul ce
SATE DE TERASÂ OIN DEPRESIUN
reprezintâ de fapt fruntea terasei
INTRACOLINARÂ DEZVOLTATE PE TREI
superioare,
prelungitâ de
la
ALINIAMENTE
Domne~ti spre sud. Fiind în
qs
1 km
t====±-===•
apropierea
acestui
contact,
depozitele de versant au ajuns
direct pe podul terasei, parazitând-o
partial, în special prin conurile de
dejectie care apar în vatra ~ezârii
(fig. 9).
Satu! Retevoie~ti, situat la
contactul depresiunii intracolinare
cu piemontul, are o vatrâ formatà
din douli elemente morfologice de
bazâ: podurile teraselor inferioare
~i medii ~i o serie de conuri de
dejectie de dimensiuni mari, care
paraziteazâ
îndeosebi
nivelul
inferior, în timp ce nivelul mediu
este u~or fragmentat de torentii
respectivi. Prezenta conurilor de
dejectie este sesizabilâ în lungul
drumului judetean, care are o serie
de mici sui~uri ~i coborâ~uri.
Satu! Gane~ti este primul
din sectorul piemontan al vâii, care
totodatli are o vatrâ alclituitli
dominant din conuri de dejectie, ce forrneazâ veritabile glacisuri proluviale ~i care
mascheazâ aproape în totalitate podul teraselor inferioare (fig. 10).
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Satul Lâpu~ani, situat
SATE DE TERASÀ $1 AGESTRE DE LA
fatâ în fata eu satul Gâne~ti, are
CONTACTUL DEPRESUNII INTRACOLINA.RE
vatra mai complexâ, fiind fonnatâ
eu PIEMONTUL
din terasa inferioarli, parîial
parazitata de un con de dejectie,
precum ~i din terasa medie,
fragmentatâ de torenîi ~i putemic
parazitatâ, a~a încât podul acesteia
este puternic înclinat spre firul
vaii.
Satul Leice~ti reprezintâ
prima ~ezare din stânga Râului
Doarnnei, dintr-un ~ir neîntrerupt
pâna la Piscani. Vatra lui este
alcâtuitâ din podul teraselor
-1'
~((,;-;ot.
inferioare, parazitate de mai multe
,' .
conuri de dejectie, care pe alocuri
se constituie în adevârate glacisuri
proluviale.
Satul Priseaca este situat
pe terasa inferioara din dreapta
Râului Doamnei, fata în fata eu
Leice~ti.
Satul Plicioiu, aflat în
continuarea satului Leice§ti, spre
sud, prezinta acelea§i caracteristici
morfologice ale vetrei sale (fig. 11).
Satul Co~e~ti este cel de al treilea din §Îragul de sate din stânga râului, din
sectorul piemontan. Vatra lui este formata din podurile teraselor inferioare ~i partial al
terasei medii, peste prima suprapunându-se o serie de conuri de dejeqie, care ~i în acest
caz formeazâ mici glacisuri proluviale.
Satu! Jupâne~ti este situat aproape fata în faJ:a cu satul Co~e~ti, pe terasele din
dreapta Râului Doarnnei, parîial fragmentate de .o serie de mici torenti. În vatra a~ezarii
.se individualizeazâ doua nivele inferioare de terasa.
Satu! Petre~ti, aflat în stânga Râului Doamnei, în continuarea satului Co~e~ti,
are o vatrâ cu multe similitudini morfologice cu acesta (fig. 12).
Satul DârmAne~ti este continuarea spre sud a precedentului ~i are vatra
formata din podul terasei inferioare, care este mai neted aici ca oriunde, întrucât ~i
conurile de dejectie care îl paraziteazâ sunt mai putine ~i mai evazate.
Valea Nandrii este un sat situat în dreapta Râului Doarnnei, faJ:a în faJ:à eu
Dârmane~ti §i într-o oarecare masurâ paralel cu acesta. Vatra a§ezarii este fonnata din
podul teraselor inferioar~, precum ~i din unele dintre cele mai mari ~i mai tipice conuri
de dejectie din arealul luat . în studiu. Pe alocuri acesta formeazâ mici glacisuri
proluviale (fig. 13).
,
Satu! Valea Rizii este o mica a~ezare, tipic de vale torentiala situatâ pe un
afluent modest al Râului Doamnei.
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Fig. 12.

SATE DE TERASA.
SI AGESTRE DIN
ZONA PIEMONTANA
RASFIRATE CU
TEXTURA NEREGULATA OIN CARE
DOUA SUNT GEMENE
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Satu! Negreni reprezintâ una
dintre cele mai caracteristice a~ezari de
terasa, având vatra în totalitate pe podul
acesteia.
Satu! Piscani este a~ezat în
parte pe podul ~i fruntea acelea~i terase
(care devine de confluentâ) dar ~i pe o
terasa mai joasa, care ar putea fi
considerata de luncâ. Partea de sud-est a
satului depâ~e~te u~or cumpâna apelor,
înaintând tentacular pâna pe malul
Râului Târgului (fig. 14).
Satu! Purcllreni are o vatra mai
complex·a, alcatuita din podul teraselor
inferioare, parazitate la contactul eu
versantul de o serie de conuri de
dejectie, ce formeaza pe alocuri mici
glacisuri proluvfale. De asemenea, satul
înainteaza tentacular pe câteva vai
torentiale.
Satu! Mice~ti are o vatra
formata
din
douâ
componente
morfologice ~i ànume: una reprezentatà
de terasa inferioara din dreapta Râului
Doamnei ~i alta, de valea îngustà a
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pârâului Pàuleasca, pe care se aflà o bunà
parte a a~ezàrii (fig. 15).
Satu! Arge~elu (Ciume~ti) este
situat pe aceea~i terasà, la contactul eu
fruntea abruptà a terasei superioare (care
apare ~i la Domne~ti) ~i, . respectiv, la
contactul piemontului ·eu câmpia.
Tentacular înainteazà ~i pe micile vai
torentiale care la nivelul terasei amintite
~i-au depus conuri de dejecpe destul de
evazate.
Satu! Mli.rli.cineni este singurul
din bazinul Râului Doamnei situat în
Câmpia piemontana a Pite~tilor, care
înainteazà sub forma de golf, la nord de
municipiul care îi dà numele. Vatra lui
este formatà din terasa inferioarà (care
devine terasà de confluenfà eu Arge~ul),
al càrei pod este extrem de neted,
fragmentat numai de pârâul Budeasa.
Satu! Budeasa ,Mica este o
a~ezare tipica de vale, având vatra
formatà din fragmente de terasà locala,
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mici conuri de dejecfie ~i pe alocuri chiar
din lunca pârâului respectiv (fig. 16).
Q
0,5
1 km
Satu! PAuleasca este tipic de
'=-=====11=~~......il
vale,
vatra
àvând
o
morfologie
asemànatoare cu a precedentului (fig. 17).
Satu!
Coliba~i
(apartinator
or~ului Mioveni, dar pastrând elemente
structurale ~i edilitare de tip rural) este o
a~ezare t'ipica de terasli, situatli pe podul a
doua nivele medii (terasa Mioveni ~i
terasa Coliba~i) din stânga Râului
500
Doamnei din aval de confluenta eu Râul
Târgului ~i Arge~el. De fapt, acestea nu
sunt altceva decât o continuare spre sud a
teraselor Arge~elului 5 • Suprafata netedli a
podurilor de terasli este întreruptli doar de
micii torenti care le fragmenteaza moderat
(fig. 18).
Satu! -ngetu (Viero~) este o
a~ezare tipica de vale, situatli în Valea
Viero~ului, pe mici glacisuri ~i pe
versantii acesteia. Aparfine de asemenea,
Mice~ti
de ora~ul Mioveni, dar plistreazli în
totalitate aspecte edilitare de tip rural (fig. 19).
Satu! Valea Mare-Podgoria are o vatrli complexli, formatli din terasele
inferioare ale Râului Doamnei
(din stânga) ~i mai multe vlii
SAT DE TERASÀ
torentiale, între care cea mai
0
os
importantli este cea care îi
împrumuta
~i
numele.
'•
Interesant este faptul ca satul
f!:.
înainteazli tentacular nu numai
pe lungul acestor vlii', dar ~i pe
versantii lor (fig. 20).
Coliba~i
Satu! Encule~ti este
a~ezat în bazinul superior al
,
Vaii Mari, fiind astfel o a~ezare
tipica de vale, situatli pe
glacisuri, în lundi ~i chiar pe
versanti.
Satu! Brânzari este o
Fig. 18.
~ezare micli de vale.

SAT MIC DEVALE

..

5

Ion Popescu Arge~el, Va/ea Arge§elului. Observa/li geomoifo/ogice, Comunicari de Geografie, 1965, Ill.
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REPARTITIA ÎN ALTITUDINE
A A~EZÂRILOR. Arealul luat

în studiu prezintà o serie de
aspecte interesante în ceea ce
prive~te
dezvoltarea
pe
verticalà a a~ezârilor (fig.
21 ). Din graficul repartitiei în
altitudine se desprinde în
primul
rând
marea
amplitudine a habitatului,
respectiv o valoare de 650 m.
Astfel, în timp ce satul
Nuqoara urcà pânà la 910 m
altitudine absolutà,
satul
Valea Mare-Podgoria coboarà pânà la 260 m.
0 primà categorie de a~ezâri - cele care ajung la peste 600 m - se aflà în zona
montanà (Slatina) ~i în depresiunea subcarpaticà (Nuc~oara, Sboghite~ti, Corbi,
Poienàrei ~i Corb~ori). În timp ce
Nuc~oara urcà la peste 900 m,
385
Slatina ajunge la 800 m. Urmeazà
câteva sate care depà~esc 500 m depresiunea
unul
situat în
subcarpaticà (Jghiaburi - care
ajunge la 590 m) ~i trei în
depresiunea
intracolinara
(Stàne~ti, Poduri ~i Dornne~ti).
Un numàr mai mare de a~ezari
depà~esc 400 m - patru aflându-se
în
depresiunea
intracolinara
(Pietro~ani, Vàrzàroaia, Bade~ti ~i
Retevoie~ti) ~i ~apte în sectorul
piemontan (Gàne~ti, Làpu~ani,
Leice~ti,
Priseaca,
Co~e~ti,
Jupâne~ti ~i Purcareni). Celelalte
a~ezâri din sectorul piemontan, cu
o singura exceptie depasesc 300
m, ajungând pâna la 395 m
(Pacioiu ~i Petre~ti). Exceptia o
reprezinta satul Mllracineni, a
SAT RÂSFIRAT DE VALE,
carui altitudine maximà este de
numai 290 m. În tabelul urmator
~~--~~-D_E_v_E_R_SA_N_î_?_'_o_E_T_E__,prezentàm date referitoare la
.
] 1 RASA CU TEXTURA NEREOOLATA
valorile altimetrice ale satelor
din valea Râului Doarnnei.

l
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Satul

Nucsoara
Slatina
· PoienArei
Sboliliitesti
Corbi
Corbsori
Stàne~ti
Jgheaburi
Poduri
Domnesti
Pietrosani
Bade~ti
Vfil"zAroaia
Retevoie~ti
Làpusani
Leicesti
Gànesti
Priseaca
Cosesti
Jupâne~ti
PurcAreni
Pàcioiu
Petresti
Valea Nandrii
Dânnâne~ti
Negreni
Argeselu (Ciurnesti)
Fàgetu (Viero~)
Piscani
Micesti
Budeasa Micil.
Colibasi
Encule~ti
Valea Mare-Podgoria
Màrlicineni

Altitudinea
maximA (m)
910
800
690
680
625
610
595
590
510
510
475
475
465
465
465
460
450
415
410
410
400
395
395
370
360
355
355
350
340
340
340
330
330
310
290

Altitudinea
minimA (m)
700
620
580
580
530
490
475
530
480
455
420
425
445
410
400
380
395
380
360
350
310
375
340
320
320
345
290
280
305
300
290
300
290
260
270

Altitudinea nucleului
principal (m)
800
700
635
620
550
510
490
550
490
470
445
450
455
440
420
410
430
410
375
365
320
385
355
350
340
350
300
300
330
310
315
320
310
270
280

Analizând acest tabel, putem observa cà în timp ce Nuc~oara are nucleul la cea
mai mare altitudine (800 m), Valea Mare-Podgoria se aflà la polul opus (270 m). De
asemenea, cele mai mari diferente dintre altitudinea maxima ~i altitudinea nucleului
principal sunt de 110 m la Nuc~oara, 100 m la Slatina ~i Corb~ori, 95 m la Stàne~ti, 80
m la PurcAreni, 60 m la Sboghite~ti, 55 m la Arge~elu (Ciume$ti), 50 m la Leice~ti $Î 40
rn la Domne$tÎ, Co~e~ti, Petre~ti ~i Valea Mare-Podgoria.
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Cele mai mici diferente dintre altitudinea maximli ~i latitudinea absolutli a
nucleului principal sunt de 10 m la Coliba~i, Piscani ~i Mâracineni ~i de numai 5 m la
Negreni. Ïn timp ce vatra ~ezlirilor cu cele mai mari diferente între cele douà valori
altimetrice este mai complexa, în cazul celor cu valori minime vatra este fonnatâ din
podurile netede ale teraselor.
ENERGIA DE RELIEF A VETRELOR SATELOR. În functie de aspectele
geomorfologice ale vetrei ~i în raport direct cu caracteristicile morfostructurale ale
a~ezàrilor (fig. 23), energia de relief a habitatului variazâ in limite foarte largi. Cea mai
mare valoare a energiei de relief a vetrei, respectiv 210 m, se întâlne~te în cazul satului
Nuc~oara - ~ezare tipicâ de versant, r1isfiratà, eu tendinte de risipire, ajungând pânâ în
apropierea cwnpenei ap~lor ~i chiar depâ~ind-o într-un anume punct.
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Urmeazà satul Slatina cu o energie de relief a vetrei de 180 m, sat situat pe
trei nivele de terasà ~i în parte pe versant, având, de asemenea, o structurà râsfiratà.
Satele Corb~ori ~i Stâne~ti prezintâ o energie de relief a vetrei de 120 m, ~i ele fiind
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ràsfirate pe terasele din stânga râului, pe conuri de dejectie ~i respectiv urcând în lungul
unor mici vai torentiale §Î chiar pe versanti. Energie mare de relief a vetrei o au ~i
satele Poienarei (110 m), Sboghite§ti (100 m) §Î Corbi (95 m) - a§ezâri, de asemenea,
ràsfirate. Unnea:zA satul Purcàreni, din sectorul piemontan, 8.§ezat pe terase ~i agestre,
dar prezentând o serie de tentacule pe mici vài torentiale §i chiar pe versanti, deci cu o
structura tipic rlisfirata prezentând o energie de relief a vetrei de 90 m. Aceste valori
scad treptat în cazul satelor Leice~ti (80 m), Filgetu (Viero§) (70 m), Arge~elu
(Ciume~ti) ~i Llipu~ani (65 m), Jghiaburi §i Jupâne~ti (60 m), Domne~ti, Retevoie~ti,
Gâne§ti §Ï Petre~ti (55 m), respectiv Pietro§ani, Bàde§ti, Co§e§tÎ, Valea Nandrii,
Budeasa Miel! §i Valea Mare-Podgoria (50 m).
Celelalte sate au valori ale energiei reliefului vetrei sub 50 m, cele mai mici
fiind de 20 m (Vi!rzilroaia, Pi!cioiu §Î Milràcineni), respectiv de I 0 m (Negreni) - toate
aceste sate sunt situate pe poduri netede de terasà, nefragmentate.
TIPURI DE A~EZÀRI DUPÀ STRUCTURÀ ~· TEXTURÀ. În valea Râului Doamnei
a~ezilrile (rurale) nu prezinta o mare diversitate structuralli, aici fiind prezente doui!
tipuri de bau - satul adunat §i satul râsfirat.
Satul adunat. Din cele 38 de sate doar câteva intra in aceastli categorie. Cel
mai tipic este satul Domne§ti, care are gospod!iriile concentrate pe un spatiu relativ
restrâns, trama stradalli fiind neregulatâ, ca §i textura.
Ca o variantli a acestui tip de sat, apare cel liniar, unde gospodliriile sunt
în~irate in lungul drumurilor, monolateral sau bilateral (Pietro§ani, Vlirzliroaia, Leice§ti,
Pacioiu, Dlinnâne§ti, Valea Nandrii, Purclireni, Mice§ti, Arge§elu §Î în parte
Mlirlicineni).
Satul rilsfirat. Este tipul cel mai rlispândit din valea Râului Doamnei. În
cadrul acestuia se contureaza in unele cazuri, prezenta unui nucleu, sau chiar a mai
multora, care amintesc de satul adunat. Rezultâ ca satul rlisfirat este tipul cel mai
complex de a~ezare umanà din zona studiati!. Aceste nuclee sunt situate în vatra
depresiunii, de obicei pe terase §Î conuri de dejectie, mai ales în punctele de
convergentli a cliilor rutiere locale sau în zonele de confluentil. Cel mai frecvent este
satul rlisfirat cu un singur nucleu, de unde pomesc tentacule in diferite directii. Daci! în
arealul nucleului (nucleelor) apare o mai mare densitate a gospodliriilor, întocmai ca la
tipul adunat, spre periferie se înregistreaza o rarefiere a lor (exemplul cel mai tipic este
satul Stilne§ti). Un loc aparte între a§ezarile rlisfirate îl ocupli satul de versant Nuc§oara,
care in acela~i timp prezintli tendinte de risipire, având textura neregulatâ, respectiv
aceasta nemaifiind prezentli spre periferie. Cele mai multe dintre satele risipite au o
textura neregulatli în cea mai mare parte a lor ~i doar partial o textura ordonata.
De mentionat cli satul risipit lipse~te din perimetrul studiat, ca dealtfel ~i satul
de culme, cu care de obicei se identificil.
TIPURI
STRUCTURALE
DE
A~EZÀRI
IN RAPORT CU CADRUL
GEOMORFOLOGIC. În sectorul montan întâlnim tipul de sat rasfirat, de depresiune,

având vatra fonnatli din terase mai mult sau mai putin fragmentate ~i partial parazitate
de depozite de versant; este vorba de satul Slatina.
În depresiunea subcarpaticil apar douli tipuri de sat: cel de versant, eu o
structurli riisfiratii având tendintli de risipire, vatra fiind fonnatli din rama depresiunii,
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care se continua eu flancul dealului subcarpatic (Nuc~oara - singurul sat de acest tip) ~i
cel din vatra depresiunii, situat pe terase, conuri de dejectie, glacisuri etc., având tot
structura rasjiratii, mono- sau polinucleara (Corbi, Corb~ori, Jghiaburi; satul
Sboghite~ti are în structura sa ~i o component!i liniara ~i respectiv un nucleu).
ln depresiunea intracolinaril se <listing doua tipuri principale de a~ez!iri
rurale: satul adunat (Domne~ti, situat Ûl vatra depresiunii pe terasele inferioare ~i pe
conuri de dejectie) - cu varianta /iniarii (Pietro~ani, Varz!iroaia - situate pe terasele
inferioare) ~i satul riisfirat (St!ine~ti - aflat la contactul cu dealurile subcarpatice, cu o
structura tipic r!isfirat!i, având vatra formata clin conuri mari de dejectie, terasele
inferioare, vai torentïale ~i versanti). Satele Poduri, Retevoie~ti ~i B!ide~ti - situate pe
terase, reprezint!i un subtip care face trecerea de la satul adunat spre ce) rasfirat.
In sectorul piemontan predominant este tipul de sat /iniar, mono- sau
polinuclear, situat pe terase ~i conuri de dejectie. Tot aici întâlnim sate adunate
(Negreni, Colib~i), dar eu densitate mai mica a gospod!iriilor (deci o structura mai
aîanat!i) ~i sate riisfirate, mononucleare sau polinucleare, unele având ~i componente
liniare (Purcareni, Mice~ti, Arge~elu, M!iracineni) - situate pe terase, care pe alocuri
sunt parazitate de conuri de dejectie. De asemenea, mai apar sate riisfirate de vale
(Pauleasca, Valea Rizii, Brânzari, Budeasa Micâ, Fagetu) sau mixte de vale, de versant
~ide teras!i (Valea Mare-Podgoria) sau numai de terasa (Piscani).
În sectorul piemontan, mai ales ~ez!irile de tip liniar, sau care au in
componenta !or sectoare tipic liniare, sunt situate la contactul teraselor inferioare fie cu
versantii, fie cu fruntea unei terase mai malte, in ~a-numita tâtân!i a terasei respective,
frecvent parazitatâ de depozite de pant!i, în primul rând de conuri de dejectie (Leice~ti,
Pacioiu, Dârmâne~ti, Valea Nandrii, Purc!ireni, in parte Mice~ti, Arge~elu fiind cele
mai tipice a~ez!iri de acest gen).

THE MORPH STRUCTURE AND THE GEOMORPHIC BACKGROUND OF THE
SETTLEMENTS FROM DOAMNEI RIVER VALLEY
Abstract
The surface of the Basin of Doarnnei River is 735 square km. This river
represents a very important channel of communication. In Doamnei River Valley and
in the little torrential valleys there are 38 villages in which live 40 625 inhabitants (in
2002). The density of the settlements is 5 villages / 100 square km, and the density of
population is 55 inhabitants / square km.
The biggest village is Domne~ti (3 229 inhabitants) and the smallest village is
Brânzari (81 inhabitants). Most of the villages are small and medium. The oldest
documentary attestation is that of B!ide~ti village (1352), but most of the villages are
attested in the 16th century. In the studied area spread and linear villages are prevalent.
The gathered village is not frequently met and the dispersed village is absent. The
energy of relief varies between very large limits.
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MORFOSTRUCTURA ASEZÀRILOR OIN PIEMONTUL CÂNDESTI
~I CADRUL LOR GEOMORFOLOGIC
1 ION POPESCU-ARGE~EL

0
]

ARGE~EL RADU POPESCu"
Piemontul Cânde~ti reprezintli extremitatea esticil. a Piemontului Getic
desfli~urat de la Dunltre în vest, pânlt la Dâmbovifa în est. A vând forma unui triunghi,
el este delimitat clar de culoarul Arge~elului ~i Râului Doamnei în vest - care se
interpune spre Piemontul (Gruiurile) Arge~ului ~i de culoarul Dâmbovifei în est, ce îl
separ!t de Subcarpatii Curburii. Limita sudicil., spre Câmpia Românlt este ~i ea
tran~antlt, fiind dat!\ de versantul stâng, abrupt al Arge~ului, care dominli autoritar ~esul
din stânga acestuia. Doar spre sud-est, limita este mai putin clarli, întrucât aici trecerea
spre câmpie se face treptat, printr-o zonlt de tranzifie, ca limitii aproximativil. fiind
acceptatli Valea Cobiei 1• Limita nordicil. este data de o zonli depresionaril., format!
dintr-o serie de vâi subsecvente, afluente Arge~elului - ca Pliducelu, sau Dâmbovifei ca Valea lui Bâr2.
Între aceste limite Piemontul Cânde~ti ocup!t o suprafafâ de circa 800 kmp 3 .
Altitudinea maximll a piemontului este atinslt în Dealul Perilor (745 m), situat
în extremitatea nordicll a unit!tfii. De aici, relieful înclinlt u~or spre sud, pânâ la sub 200
m la gura vliii Cobia.
Morfologia Piemontului Cânde~ti se caracterizeazli prin prezenfa interfluviilor
netede - expresia unei suprafete primare de acumulare, separate de vlii adânci, cu
versanfi abrupfi. În cadrul vliilor se dezvoltâ terase fluviatile, lunci ~i conuri de dejecfie
(agestre) - care constituie vatra a~ezlirilor.
Aflându-se în totalitate în bazinul hidrografic al Arge~ului, Piemontul
Cânde~ti este drenat de afluentii directi ai acestuia, care vin din stânga în unnlitoarea
ordine: Izvorani, ~tefline~ti, Vlileni, Vrline~ti, Râncàciov (L = 23 km; S = 66 kmp),
Cârcinov (L = 33 km; S = 196 kmp), Glâmbocelu sau Budi~teanca (L = 27 km; S = llS
kmp) ~i Potop (L = 51 km; S = 305 · lanp) - care prin dimensiunile sale
morfohidrografice reprezintli obâr~ia principallt a Sabarului (eu cel mai important
afluent al s!\u, Cobia).
' Facultatea de Geogralia Turismului, Sibiu.
"Madrid.
1
D. Paraschiv, Ptemontul Gelle, Comitetul Geologic, Bucwe~ti, 1965.
2
ldem.
i

Ibidem.
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ASEZÀRILE
,.

OIN

PIEMONTUL C NDESTI
'

Partea vesticà a Piemontului Cânde~ti este drenatà de afluentii din stânga
Arge~elului (Pàducelu, Valea Marine~tilor, Valea lui Topor, Valea Caselor, Mâzgana,
Ilalea, Olteanca etc.) ~i din stânga Râului Doamnei (Viero~i, Valea Mare).
Partea esticà a acestuia este fragmentatâ de vàile torentiale màrunte tributare
Dâmbovitei, între care se remarcà Aninoasa.
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Întrucât majoritatea ~ezArilor din zona studiata sunt situate total sau partial pe
terase, prezentâm în tabelul unnâtor numârul ~i altitudinea acestora pe principalele vai 4 •
Numilru
1 terasei

Dîmbovifa

Tl
TI

0-3 m
3-21 m
9-15 m

T3

T4
T5
T6
T7
TB
T9

-

50-55 m

16-80 m

Cobia

-

2-8 m
6-18 m
22-27 m
36-45 m

.

Potop

0-3 m
2-8 m
20-28 m
22-50 m

Glimbocelu

Circinov

Ansamblu
Piemont

-

Arge~el fi
Riul
Doamnei

0-1 m
2-12 m
16-30 m
40-60 m
.
62-80 m

0-2 m
2-10 m
8-25 m
23-35 m
40m
50-80 m
75-100 m
95-130 m

0-3 m
2-21 m
6-30 m
22-60 m
36-55 m
16-80 m
75-100 m
35-130 m
65-150 m

2-6m
11-25 m
30-60 m

-

-

30-65 m

50m
.
.

.

.

.

35-100 m
65-150 m

.
-

75-90 m

.

.

97m

.

-

Fire~te cli ~ezArile folosesc terasele de la 1-2 m pâna la maximum 40-60 m.
În arealul Piemontului Cânde~ti se afla 105 ~ezari, între care trei sunt de tip
urban - Mioveni, ~tefàne~tii Noi ~i Topoloveni. Dintre acestea 56 sunt a~ezàri de vale
aflate în interiorul unitatii piemontane, restul fiind situate Ûl culoarele Arge~elului ~i
Râului Doamnei, respectiv Dâmbovitei, la contactul cu piemontul, precum ~i la
contactul acestuia cu câmpia. Câteva ~ezàri se afla la contactul cu câmpia, dar
înainteaza tentacular pe vaile care ies din piemont - de unde caracterul Ior mixt. Pe vai
~ezarile sunt repartizate astfel: Cârcinov 20, Potop 15, Arge~ 13, Cobia 12, Dîmbovita
11, Arge~el ~i Glâmbocelu câte 10, Râncâciov 5, Râu Doamnei, Valea Mare ~i Vrane~ti
câte 2 ~i Izvorani, ~tefàne~ti ~i V!!.leni câte una.
Cele 105 a~ezil.ri sunt grupate în 21 unitâti administrative (18 comune ~i 3
ora~e) a cil.ror populatie însumeaza circa 130.000 locuitori, rezultând o densitate medie
de 162,5 loc./kmp (eu mult peste media pe tara). E drept cil. unele dintre unitatile
administrative dep~esc pe alocuri limitele piemontului, extinzându-se parpal fie în
cadrul culoarelor Arge~elului ~i Dâmbovitei, fie în ~esul Arge~ului din stânga acestuia,
apartinlUor câmpiei. În cadrul propriu-zis al Piemontului Cânde~ti se aflà Ûl totalitate
comunele: Bote~ti, Dobre~ti, Beleti-Negre~ti ~i Priboieni din bazinul Cârcinovului;
Bogati din bazinul Glâmbocelului; Lude~ti ~i Hulube~ti din bazinul Potopului. Celelalte
11 comune ~i respectiv cele trei ora~e sunt situate la contactul piemontului cu culoarele
amintite sau cu câmpia.
Densitatea medie este de 12,5 sate/100 kmp.
Cele mai mari a~ezAri sunt Mioveni (fàrâ satele apartinil.toare ora~ul propriuzis numàrând peste 30.000 locuitori) ~i Topoloveni (ora~ul propriu-zis având circa
8.000 locuitori).
Celelalte a~ezâri (fig. 1), dupli numârul locuitorilor sunt grupate astfel: între
2.000-4.000 locuitori (~tefline~tii Noi ~i ~te:fline~ti5, Valea Mare-Podgoria, Caline~ti 6,

4

D. Paraschiv, op. cil., pentru. 118.
s De curand Stefllne~tii capl!tll rang de or~ (în componenta cl!ruia, cu excepfia localitl!tii Stefllne~tii Noi intrl!
~ezari eu aspect rural: Stefllne~ti, Valea Mare-Podgoria, Izvorani, Vii~oara, Encule~ti, Gole~ti ~i zavoi).
" AIAturi de Stefllne~ti, este singurul sat din aceastl! categorie aflat in interiorul piemontului.
https://biblioteca-digitala.ro
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Bogati §Ï Vulture§ti); între 1.000-2.000 locuitori (Racovita, Coliba~i §i F!igetu ,
Conte~ti, Izvorani, V!i.leni-Podgoria, Vr!i.ne§ti, Gorganu, Dobre~ti, Leordeni,
Glâmbocelu, Ciulnita, Scheiu de Sus, Scheiu de Jos, Lude~ti, Hulube§ti, Once§ti,
Cânde§ti-Vale, Dragod!i.ne§ti, Priboiu, T!i.ta.rani, C!i.prioru, M!i.ne§ti, Drag!i.e§tiPàmânteni, Decindeni, Rânc!i.ciov - Dâmbovita); între 500-1.000 locuitori (Lucieni,
Dealu, Hârtie~ti, Bârze~ti, Davide~ti, Encule§ti, Vii§oara, Cioc!i.ne§ti, Gole§ti, Radu
Negru, Urlucea, Glodu, C!iline§ti, Bote§ti, Fure§ti, Negre§ti, Zgripce§ti, Beleti,
Paraschive§ti, Priboieni, Crinte§ti, Tig!i.ne§ti8 , Mo§teni-Greci, Suseni, Chite~ti,
Glâmbocata-Deal, Glâmbocata, Tele~ti, Potocelu, Milo~ari, M!i.gura, Butoiu de Sus,
Butoiu de Jos, Valea Caselor, Valea Mare - Dâmbovita, Frasin, Mislea, C!i.p§una); între
100-500 Iocuitori (Valea Corbului, Cârstieni, Valea Mare - Cânde~ti, Albotele, Valea
Nenii, Valea Mare - Priboieni, Pitoi, S!im!iila, Valea Popii, Gor!i.ne§tÎ, Botârcani 9,
Bujoi, Bârloi, Schitu Scoice§ti, Glodu - Leordeni, B!iila, Budi§teni, Saru, Bânt!i.u,
Stratone§ti, Feteni, Cânde§ti-Deal, Gârleni, Frasin-Vale, Blidari, Cr!iciune§ti, Cobiuta,
C!ilug!ireni, Gherghite§ti, Bumbuia, M!in!istirea); sub 100 locuitori (Lespezi, Lentea,
Anino~ani, Stratone§ti).
Rezultà, a§adar cll majoritatea satelor din zona studiatll sunt mijlocii (între 500
§i 1.000 locuitori) §Î mici (sub 500 locuitori), num!irul acestora fiind de aproape trei
sferturi din total. De asemenea, în afara ora§elor Mioveni §Î Topoloveni, doar 6 a§ezâri
dep!i.§esc 2.000 locuitori (între care dou!i sunt incluse urbanului) intrând în categoria
satelor mari.
Cele mai multe a§ez!iri au o vechime de mai multe secole 10 • Cea mai veche
atestare o detine satul CiUine§ti, amintit Ûltr-un document la 20 mai 1388 (Mircea ce!
B!i.trân). În secolul urm!i.tor (XV) sunt atestate satele: Topoloveni, Vitiche§ti 11 §Î
Cioc!i.ne§ti (toate la 1421), Lucieni (1437), T!i.t!irani (1451), $tefâne§ti §i Tele§ti (1452),
Dragomire§ti (1461-1462), Hârtie§ti (1475-1476), Mioveni (1435), Dobre~ti §i
Cârstieni (1498), Rânc!i.ciov (sec. XV). Cel mai mare num!ir de sate sunt atestate în
secolul al XV-lea: Vulture§ti §i Voroveni (1512-1513), Priboieni (1515),Valea Mare Podgoria (1519), Viero§ (1525)12, Belep §i Decindeni (1526), Racovita (1532),
Dragod!i.ne§ti (1533), Bârze§ti (1536), Vrllne§ti (1541), Budi§teni (1561), lzvorani
(1568), Leordeni (1570), Negre§ti §Î Cobia (1571), Mllnâstirea (1572), Bote~ti,
Cânde~ti §Î Cllprioru (1576), Tig!i.ne§ti (1579), Davide§ti §Î Conte~ti (1583), Hulube§ti
(1586). În secolul al XVII-lea sunt atestate satele: Anino§ani (1603), Chite§ti (1608),
Bogati (1609), Ciulnita §i V!ileni-Podgoria (1610), Gorganu (1612), Albotele (1653),
Lude§ti (1670), Valea Popii (1685), Butoiu (sec. XVII). In sffir§it, din secolul al XVIIIlea sunt atestate satele: Glâmbocata (1714), Valea Caselor (1718), Once§ti (1735),

7

Cele lrei sete apartin de or~ul Mioveni.
Crinte~ti ~i Tig!\ne~ti apartin de or~ul Topoleveni.
Satele Ger!\ne~ti ~i Bo\Arceni epartin de er~ul Tepeleveni.
w Pentru atestarea documentara s-au folesit lucrarile: Localitèi/ile Jude/ulul Arge1, Pite~ti, 1971; Gh. PAmul!i,
Oerina Panaitescu, MonogrqfiajudeJului Muscel, Editura Semne, Bucure$!i, 2001; T. Simien, Maria Simien,
Mie dic/lonar de toponimte ddmbovlfeanli, Editura Roza VAnturiler, Bucure$1i, 1999 ~i I. Pepescu Argc~el,
Valea Ddmbovl/ei, Bucure$li, 1986.
11
Oin 1968 Ynglobat o~ului Topeleveni.
12
Oin 1968 peartA numele de Fllgetu.

8
9
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Bumbuia (1784), Priboiu (1793) ~i Blidari (sec. XVIII), iar în secolul al XIX-lea sunt
atestate sate ca Glâmbocel (1806) ~i Zgripce~ti (1822).
Pe baza cercetlirilor de teren, a documentàrii bibliografice ~i analizei hàrplor
topografice am constatat cà în perimetrul analizat nu existli decât a~ezàri de vale, la fel
ca ~i în Piemontul (Gruiurile) Arge~ului, de la vest de Arge~el. în schimb, într-o altà
subunitate a Piemontului Getic, respectiv în Piemontul Cotmenei, ~ezârile de înàltime
sunt foarte râspândite pe interfluviile netede - asemânàtoare cu cele din Piemontul
Cânde~ti.
Sub raport structural, în zona studiatâ dominâ satul ràsfirat, în timp ce satul
risipit lipse~te cu desâvâr~ire. Satul râsfirat prezintli atât forme mononucleare cât ~i
polinucleare. Este prezent însà ~i satul adunat, având în general texturâ, neregulatli. De
asemenea, este bine reprezentat satul linear.

MORFOSTRUCTURA A~EZÂRILOR
ÎN RAPORT CU CAORUL GEOMORFOLOGIC
Desigur, morfostructura ~ezârilor reflectâ în primul
rând cadrul
geomorfologic al vetrei, dar este influentatâ ~i de alti factori care tin de proprietate,
vechime, evolupa, satelor etc.
0,5
Întrucât ~ezârile se în~irâ
aproape exclusiv în lungul arterelor
hidrografice, vom prezenta aspectele
morfostructurale în raport cu cadrul
geomorfologic al vetrelor, urmàrind
vàile de la vest câtre est.
1. În valea Arge~elului se
în~irâ 11 a~ezàri, respectiv 10 sate ~i
un ora~. Populatia acestora însumeazâ
circa 38.000 de locuitori (25% din
totalul populatiei zonei studiate), din
care 80% este populatie de tip urban.
0 singurâ a~ezare (Davide~ti) din cele
11 este situatâ în dreapta vàii, iar douâ
a~ezàri se aflâ pe ambele pàqi ale
acesteia (Hârtie~ti ~i Vulture~ti),
restul de 8 fiind situate în stânga
Arge~elului, respectiv sub rama
vestica a Piemontului Cânde~ti.
Cadrul
geomorfologic
general al vetrei a~ezârilor este dat de
terasele Arge~elului - din ce în ce mai
dezvoltate ~i mai bine pàstrate spre
aval, atingând maximum în zona de
confluentâ cu R. Târgului ~i eu R.
Doamnei,
unde devin aproape
Fig. 2.
exclusive. Acestora li se adaugâ
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numeroase conuri de dejecp.e (agestre) care în mod frecvent formeazà, glacisuri
proluviale (prin unirea lor).
Satele Lucieni ~i Hârtie~ti (fig. 2) • reprezintà a~ezari tipice de terasà,
dominant lineare, dezvoltate în lungul ~oselei nap.onale, dar având ~i mici ramificatii.
Podul teraselor inferioare care formeaza vatra acestor sate este extrem de neted ~i
suficient de lat pentru a oferi conditii naturale optime amplasàrii gospodàriilor. Micile
conuri de dejectie (formate de pâraie ca Pàducelu, Marine~ti, Roua, Bisericii etc.)
întrucâj sunt putin bombate, nu perturbà prea mult suprafata netedà a podurilor de
terasà.
0

!{ ,

0,5

1,5 km

/

!

sê3

(

Vulture~tj°

Fig. 3.
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Satu! Lespezi, de mici dimensiuni, se aflà în valea subsecventà a Pàducelului,
pe versantul drept, domo! al acesteia, care contrasteazll putemic cu cet stâng - un abrupt
veritabil (ce reprezintll o cuestà tipic).
Satu! Dealu din stânga vàii
Arge~elului are cadrul geomorfologie
al vetrei mult mai complex (terase,
versant, conul de dejectie al Vllii lui
Topor, mici vlli torentiale) de unde ~i
aspectul
structural
ràsfirat,
polinuciear, în ciuda dimensiunilor
relativ modeste ale a~ezârii.
Satu! Vulture~ti este tipic râsfirat
(fig. 3), ramificându-se pe ambele
maluri ale râului, înaintând tentacular
pe micile vài torentiale, având
totodatà caracter polinuclear. Vatra
foarte complexà este format!\ din
terasele inferioare ~i medii coborând
pe alocuri pânà la nivelul luncii, din
conuri de dejecpe (Mâzgana, Valea
1 km
0,5
Caselor, Huiasa, Jipcu, Scârtineasa,
Vaiea Baicului, Valea Oprii etc.) ~i
glacisuri proluviale, vài torentiale. Artera principal!\, axatà pe drumul national are pe
alocuri caracter linear, dar ~i polinuclear. De altfel în jumàtatea nordicâ a a~eurii se
contureazâ trei aliniamente, impuse de treptele de terase, pe cea mai înaltà aflându-se
càtunul Vulture~tii de Sus (odinioarà, fost sat).
Satu! Bârze~ti este de tip
Fig. 5.
la
adunat,
concentrându-se
confluenta Arge~elului cu Valea
llalii ~i Valea Muierii, cadrul
'
geomorfologic al vetrei fiind format
din terasele joase ~i medii (Pe Pod),
~
conuri de dejectie ~i rnici vlli
torentiale (Valea lui Ciomag, Valea
Ple~ii). În ultimul timp este prezent 335
fenomenul de roir~, care duce la
sporirea gospodàriilor · din lungul
drumului national aflàt pe dreapta
1~
v!iii, astfel încât a~ezarea tinde sa
Q
~5
1km
devina ràsfiratâ.
·s atul Voroveni este relativ
adunat (fig. 4) cu vatra, alclltuit!i din
terasele inferioare ~i medii, precum ~i din numeroase conuri de dejectie, respectiv
glacisuri proluviale. Ca ~i în cazul precedent a~ezarea tinde sà devin!\ de tip ràsfirat ca
urmare a fenomenului de roire (la drumul naponal), fenomen din ce în ce mai intens
dupll Revolutie.

.,

~ .-- ~-·
~
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Satul Conte~ti (fig. 5)
este situat ne terasele inferioare,
conuri de dejectie §Ï mici vai
torentiale, fiind de tip adunat,
cu U§oare tendinte de râsfirare,
datorate aceluia§i fenomen de
roire (la drwnul national de pe
partea opusâ a vâii).
Satul Racovita este de
tip adunat (fig. 6) având vatra
formatâ din podul teraselor
inferioare, partial parazitate de
are aspect dominant linear, în
national
drumului
Iungul
în
ce
timp
În
conuri de dejectie.
rest prezintâ o texturâ neregulatâ.
Ora§ul Mioveni are o
dominant
stradala
tramâ
rectangularâ, vatra deosebit de
favorabilâ fiind oferitâ de
podurile (~i chiar fruntile) teraselor din stânga Arge§elului,
între care una este denumità
chiar terasa Mioveni, iar alta
terasa Racovita 13 •
2. În valea Râului
Doamnei §i a micilor sâi
afluenti din stânga se afüi 4
sate - douâ apaqinând de ora§ul
Mioveni (Coliba§i §i Fàgetu) §Î
celelalte doua de ora§ul de
.,
Stefàne§ti
declarat
curând
·-·
C •··
CÏ:
(Encule§ti §i Valea MarePodgoria).
..
:
Satul Coliba~i este de
344
tip adunat, cu U§oare tendinte
de r1isfirare. Fiind strabatut de
drumul national 73 D este o
~ezare tipicâ de terasà având
vatra formatâ exclusiv din
podurile a douâ nivele medii
din stânga Râului Doamnei
(fig. 7) din care cea mai înaltà
este denwnitâ terasa Colib~i 14 •
Fig. 6.

QI

..

~--·

., ~

.

.

Il 1. Popescu-Arge~el,Va/ea Arge~elulul - studiu geomorfologic, Comunicllri de Geografie, 1965 ~i
D. Paraschiv, Piemontu/ Cdnde§li, 1965.
"Idem.
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Satele FAgetu ~i Encule~ti se în~irà pe douà vài torentiale din stânga Râului
Doamnei, fiind de tip ràsfirat 15 .
Fig. 8.

Q====al==========II
~
Ukm
lie.

2~9

Gole~ tl

Satul Valea Mare-Podgoria este tot de tip ràsfirat, având vatra cu un cadru
geomorfologic complex (vale torentialà, versant, terase) ~i ca urmare, prezentând o
16
texturà neregulatà .
3. in valea Arge~ului se în~irà un .mare numàr de ~ezàri, situate la contactul
versantului stâng abrupt al acestuia (care reprezintà limita sudicà a Piemontului
Cânde~ti) cu terasele inferioare din stânga acestui râu, integrate Câmpiei Române.
Aliniamentul neîntrerupt de a~ezàri se desfâ~oarà în lungul drumului national
7, din care se desprind tentacule ce înainteazà pe vàile ce se deschid ca ni~te pâlnii la
ie~irea din piemont. Populatia însumatà a celor 3 comune (Càline~ti, Leordeni ~i Valea
Mare) ~i douà ora~e (Stefàne~ti ~i Topoloveni) este de peste 40 000 locuitori, din care
cea asimilatà urbanului (22 000 locuitori) reprezintà 55%.
$tefiine~tii Noi 17 reprezintâ singura a~ezare din cadrul noului declarat ora~
Stefàne~ti (fig. 8) cu aspecte edilitare urbane. Axatà pe drumul national ~i dezvoltânduse mai aies la nord de acesta, este de tip adunat, cu o texturà ordonatà, având o serie: de
dotàri de tip urban, (blocuri, spital, stadion, ~coli, unitàti industriale ~i de servicii etc.),
totodatà remarcându-se Ansamblul arhitectural de stil neoromânesc al Bràtienilor - de
mare valoare cultural-istoricà ~i turisticà.
. A~ezàrile lzvorani ~i $tefane~ti se dezvoltà în lungul drumului national, dar
mai ales în cadrul vàilor omonirne ce coboara din piemont (fig. 9), având structurà
ràsfiratà ~Lo tipicà texturà neregulatà, polinuclearà. Centrul civic este situat în zona de
convergentà a ~oselei naµonale eu drumuriie locale ce se îndreaptà spre cele doua vài,
în cadrul càrora se concentreazà majoritatea gospodàriilor, celor douà ~ezàri.

15
1. Popescu Arge~el ~i Anca-Arge~el Chioncel, Morfostructura §i cadru/ geomorfologic al afeztirilor din
va/ea Râului Doamnei, ,,Argesis", seria Istorie, Muzeul Judetean Arge~, tom XIII.
16
Idem.
17
Aflat pe vatra fostului sat Florica.
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Fig. 9.

)

FÀNE$TI
~,2~

Valen1-Podg

'ao
~-:-

• 256
lli9•

Satul Vii~oara 18, de tip adunat, este partial •Ifuear - în lungul drumului
national, iar la nord de aceasta prezintà o texturl1 neregtilatl1.
Satu! Gole~ti, 19 situat pe o terasa joasl1 din stânga Arge~ului, se afla la mica
distantà de zona de contact a câmpiei cu piemontul. De tip ràsfirat, se remarca prin
prezenta Conacului Gole~tilor ~i Muzeului Pomiculturii ~i Viticulturii din România,
care împreunà formeaza Complexul Muzeal National Gole~ti, de asemenea, de mare
valoare cultural-istorica ~i turistic!i. Împreun!i cu Centrul de Culturl1 ,,Bràtianu" de la
Florica, conferà noului or~ Stefline~ti o mare însemnatate ~i importantâ sub aspect
cultural.

18

Aparfinator orruiului ~tefhne~ti.
'" Idem.

https://biblioteca-digitala.ro

MORFOSTRUCTURA A$EZÀRILOR DIN PIEMONTUL CÂNDE$TI ...

719

Satu! Vrllne~ti se dezvolta din zona de contact - unde are aspect linear (la
drumul national) spre nord, în cadrul piemontului, unde devine a~ezare de vale
adunata, cu tendinte de rasfirare ~i cu textura neregulatà (fig. 10).

, 395

Râncaci

:,pQ
,393

Go rg

,369

Fig. 10.

Satu! Radu Negro, este de asemenea de vale însà de tip ràsfirat, care ca ~i
precedentul urcà de la firul vàii pe versanti, printre liyezi ~i vii.
Satu! Ciiline~ti este de tip ràsfirat, polinuclear, având doua componente
structurale - una linearà (în lungul drumului national) ~i una cu texturà neregulatà, mai
ales în partea lui nordicà, unde pàtrunde putin în piemont (în cadrul pâlniei Iargi a vàii
Râncàciovului). Cadrul geomorfologic al vetrei este dat de terase, mici vlli torentiale ~i
de marele con de dejectie al Râncàciovului (foarte puîin bombat).
https://biblioteca-digitala.ro
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Satu! Gorganu este situat în zona, unde valea Râncaciovului capata aspect
tipic de pâlnie. Este de tip adunat, eu textura neregulata, dominat de cele doua artere
care tlancheaza pârâul. Vatra este formata din terase ~i din versantii vaii (cultivati mai
ales eu vita de vie).
Satu! Râncaciov este de tip adunat, varianta Iineara, având vatra formata din
terasele inferioare ~i din mici conuri de dejectie.
Satu! Glodu este o a~ezare tipica de vale secundara, alungita pe un mie afluent
din stânga Râncaciovului.
o,s

Fig. Il.

36,Z

0

0

31~

,

.

(

3,11

'
1

Bàila

.

Cârcium:ire~ti

3~
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Satele Urlucea ~i Cârstieni, mai din amonte sunt de tip râsfirat, având vatra
formata din terasele inferioare, lundi ~i o serie de conuri de dejectie ~i chiar mici
glacisuri proluviale, la care se adauga vàile torentiale pe care înainteaza tentacular.
Or~ul propriu-zis Topoloveni este situat pe terasele inferioare ale Arge~ului
~i Cârcinovului (la ie~irea acestuia în piemont). Este axat pe cirumul national, cât ~i pe
cele douâ drumuri (din care unul judetean) ce patrund în valea Cârcinovului) care
converg în jumatatea nordica a localitatii. 0 parte a ora~ului este sistematizata, restul
fiind rasfirata, cu textura neregulatâ.
Satu! CârciumAre~ti, de mici dirnensiuni, este de tip adunat, fiind concentrat
de-o parte ~i d·e alta a drumului national (Fig. 11 ).
Satul Leordeni este de tip adunat, printre putinele eu textura, ordonata, cadrul
geomorfologic al vetrei corespunzând glacisului de la baza piemontului ~i unei terase
joase din stânga Arge~ului, extrem de netedâ.
Satu! Ciulnita are o structura rasfirata, iar vatra este formata din aceea~i terasa
ce se continua de la Leordeni, parazita pafîial de mici conuri de dejectie. Este o a~ezare
tipica de contact piemont-câmpie, care se dezvolta tentacular de-a lungul arterelor
rutiere.
Satele Glâmbocata-Deal ~i Glâmbocata (fig. 12) sunt tipic lineare, fiind
dezvoltate bilateral în lungul drumului national în apropierea zonei de contact a terasei
Arge~ului din stânga, eu glacisul de la poale-abruptului piemontan.
Satu] Ciolce~ti, este tipic de vale,. cu aspect linear.
0,5

2km

t=.="=·==-"====='
Fig.12.

Valea Caselor
2,74

2!3

"I

L

211

2!0
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Satul Valea Mare este de tip râsfirat, cu texturâ neregulatli, polinuclear, având
componente Iineare, în special în lungul drumului national ~i respectiv a celui judetean
(fig. 13). Situat la pàtrunderea vaii Potopului în câmpie, pe terasele acestuia, cât ~i pe
cele ale Arge~ului, înainteazâ lateral, sub formli tentacularâ pe vlii secundare (ca Saru).
Satu! Feteni, de mici dimensiuni este
de tip adunat.
·
4. În bazinul Cârcinovului se aflà
un numâr relativ mare de a~ezAri, grupate în
patru comune, sau apartinând ora~ului
Topoloveni, cu o populatie însumatà de peste
11.000 locuitori. Dacli includem ~i populatia
ora~ului propriu-zis Topoloveni, situat în
cvasitotalitate în bazinul Cârcinovului atunci
numàrul
total este în jur de 20.000 locuitori
• .... _....,..,.T,. lea Mare
(<lin care jumàtate este tip urban). De altfel,
Cârcinovul este socotit artera hidrograficli cea
mai irnfcortantli care dreneazà Piemontul
419
0
o,s km Cânde~ti 0 . De precizat cà în bazinul superior
..__ _ _ __.
al · sliu se individualizeazà douà ramuri
principale: Cârcinovul de Est ~i Cârcinovul de
21
Vest • Pe Cârcinovul de Est se aflà cinci sate, iar pe cel de Vest trei sate.
22
Satul Valea Mare este cel mai de sus <lin cadrul bazinului, situat chiar sub
Dealu Perilor (745 m), într-o zonà
de convergentli a câtorva vài
torentiale
atlate
la
obâr~ia
Cârcinovului
de
Est.
De
mici
SOQ
dimensiuni, este de tip ràsfirat,
5~9
vatra fiind formatli <lin terase
locale ~i conuri de dejectie, iar
tentacular înaintând ~i pe vàile
torentiale (fig. 13).
Satu! Bote~ti, situat pe
Cârcinovul de Est este de tip
,t ~-,,,,; ~,,
adunat, având texturà neregulatà
(fig. 14). U~or alungità pe vale,
vatra are un cadru geomorfologic
complex - terase locale, conuri de
dejectie ~i glacisuri iar pe alocuri
urcând putin ~i pe versanti.
Satu! Mo~teni-Greci se
, 17
atlà pe principalul afluent al
3 knt
0,5
Cârcinovului de Est - pârâul

~

'rt··
/.
(j\J

20
21
22

D. Paraschiv, op. cil.
D. Paraschiv este cel care introduce aceste denumiri în 1965.
Apartine de comuna Cânde~ti, judetul D1mbovita.
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Grecilor, fiind ~ezare tipica de vale, eu tendintà de ràsfirare, urcând tentacular de la
firul vàii pe versanti.
Satul Dobre~ti se afla în zona
Fig. 15·
de confluentâ a Cârcinovului de Est
eu pârâul Grecilor. Are o structura de
tip ràsfirat, polinuclear, cu texturà • _
475
neregulata. Vatra beneficiazà de un
cadru geomorfologic alcàtuit din
terasele inferioare ~i medii, conuri de
, 471
dejectie ~i mici glacisuri proluviale ~i
partial din versantii vailor torentiale
secundare (fig. 15). În lungul
drumului judetean are o componentà ,465
linearâ bilaterala.
'460
Satu! Fure~ti este ce! mai de
jos de pe Cârcinovul de Est, fiind de
bresti
'
tip rasfirat ~i având o textura
neregulata. Cadrul geomorfologic al
457
vetrei este format din terasele
inferioare, conuri de dejectie, glacisuri proluviale ~i versanµi unor mici
vai torentiale (fig. 16).
Satul Negre~ti este situat pe
Cârcinovul de Vest, la confluenta cu
pârâul Lentea, având o structurâ de tip
ràsfirat, polinuclear, incluzând ~i
componente lineare (în lungul ~oselei
judetene), mai ales monolaterale.
0,5
1,5 km
Cadrul geomorfologic al vetrei este
l.===c:::a:======
:,.
alcàtuit din terase locale, conuri de
dejectie, glacisuri proluviale ~i
versanti.
Satu! Zgripce~ti este tipic de vale, pe ambele maluri al Cârcinovului de Vest,
având o structura ràsfirata, polinuclearà §Î o textura neregulatà. Vatra este formatà din
terasele locale, conuri de dejectie §i portiuni de la baza versantului drept al vâii.
Satul Lentea. este o ~ezare modesta, cuibârità pe valea cu acel~i nume, pe
terasele locale, fiind de tip adunat.
Satul Belefi este situat în aval de confluenta celor doua Cârcinoave, în dreapta
vaii largi, pe terasele inferioare ~i medii ~i pe conuri de dejectie. Este de tip adunat, eu
texturà neregulata (fig. 17).
Satele Albotele, Valea· Mare, Valea Nenii ~i Siimiiila sunt de tip rasfirat, în
timp ce satele Priboieni, Paraschive~ti, Pitoi ~i Valea Popii sunt de tip adunat. Pe
ansamblu, toate aceste sate care compun comuna Priboieni formeazâ de fapt un habitat
care se încadreazâ tipului ràsfirat, polinuclear. Cadrul geomorfologic' al acestor a~ezâri,
situate în valea largâ a Cârcinovului (cursul mijlociu) au vatra formata din terase (mai
https://biblioteca-digitala.ro
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ales inferioare), numeroase conuri de dejectie - care pe anumite areale alcâtuiesc
glacisuri proluviale ~i chiar vâi torentiale (Valea Mare, Sâmâila).
Fig. 16.

Satele GorAne~ti, Crinte~ti ~i Bofârcani23 au structurà de tip adW1at, u~or
afânatâ ~i textura neregulatâ. Cadrul geomorfologic al vetrei este dat de terasele
inferioare ~i medii, primele parazitate pe alocuri de conuri de deje_ctie (fig. 18).
Satu! TigAne~ti24 este tipic linear, bilateral, având vatra formata dintr-o
singurâ terasâ (inferioarâ) care prezintâ o netezime remarcabilâ. Micile tentacule din
stânga Cârcinovului îi conferâ partial tendinte de râsfirare (càtW1ul Inuri).
23

Toate trei apartin!ltoare orllliului Topoloveni.
"Idem.
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5. În bazinul Glâmbocelului
se aflà un nurnàr mai mie de ~ezâri,
majoritatea compunând comuna
Bogati,
iar
celelalte
comuna
Leordeni. Aparµnând în totalitate
mediului rural, ele însurneazà o
populatie de aproape 8.000 locuitori.
Satu! Suseni, situat în
bazinul superior al acestui pârâu,
este tipic de vale, având structurâ
ràsfiratà ~i texturà neregulatli;
polinuclear
(fig. 19). A~ezarea se
ramificli
tentacular
pe
vàile
torentiale, inclusiv pe versantii
de
vàluriti
(afectati
frecvent
alunecliri de teren).
Satele Bujoi ~i Bârloi, de
mici dimensiuni, sunt ~ezâri tipice
de vale cu structurli râsfiratli ~i
textura neregulatli.
Satele Bogafi

300

.

i.e6

a Nenli
~l)O

l,&S

schivesti

Fig.18.

Valea P
3~

•

.1

sunt de asemenea, de tip râsfuat, cu texturà
tipic
neregulatli
polinucleare.
Cadrul
geo.morfologic al vetrelor este complex (Junca,
terase locale, versanti vliluriti - din cauza
alunecàrilor de teren ~i vlii torentiale ).
Satul Glftmbocel este tipic de vale,
situat pe un afluent din stânga. Dupli structurà
este de tip adunat, având o texturli neregulatà .
De la firul vàii satul urcli u~or pe versanti.
Glâmbocelu
~i Schitu
Satele
Scoice~ti (vezi fig. 11 ), situate pe valea
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principala, au o structura de tip
adunat - cu u~oare tendinte de
rasfirare, iar textura este neregulata;
polinucleare. Cadrul geomorfologic
al vetrei este deosebit de favorabil,
fiind dat de terase ~i conuri de
dejectie.
Satu! Glodu este tipic de
vale, având o structura de tip adunat
~î o textura, neregulatà.
Satul Baila, ~ezat pe o
vale secundara, este de tip rasfirat.
Satul Budi~teni (vezi fig.
11) este unul dintre cele mai
caracteristice de tip rasfirat, situat pe
terasele inferioare ~i pe conuri de dejectie.
6. În bazinul Potopului
este afla un numar însemnat de
a~ezari, care îl situeaza, dupa
·cârcinov, pe locul 2, în cadrul
arterelor care dreneazâ piemontul.
Populatia însumata a satelor din
acest bazin este de aproape 12.000
locuitori.
Satul Cânde~ti-Deal este
a~ezat în
apropierea obâr~iei
Potopului, detinând recordul sub
ra port
altimetric
în
cadrul
610
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Piemontului Cânde~ti. Este un sat tipic de vale,
eu structura râsfirata ~i textura neregulata (fig.
20), care urcâ de la firul vliii pe versanti.
Satu! Scheiu de Sus este partial linear,
eu tendinte de ramificare. Alungit pe valea
Potopului (fig. 21) se în~ira mai ales în lungul
drumului judetean. Gadrul geomorfologic al
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vetrei este dat de luncli, de fii~iile înguste
de terase ~i de micile conuri de dejeqie.
Satu! Scheiu de Jos, în parte dublu
Iinear cu tendinte de rlisfirare. Are vatra, de
asemenea, formatli din terasele înguste ~i
alungite, dezvoltate cu precâdere în stânga
Potopului; polinuclear.
05
1

368.

\

366.

),

1

. 1

Potocetu

372

Milosari

~.roo

Fig. 22.

o,s·
0
Satele Tele~ti, Potocelu ~i Lude~ti
sunt dominant lineare, bilaterale, situate pe
terasele înguste ale Potopului ~i Potocelului (fig. 22), în timp ce satul Milo~ari are o
structurli de tip rasfirat, vatra fiind alclituità în special din conuri de dejectie (formate
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de torentii din dreapta Potopului).
Satu! Hulube~ti are o structurà dominantà de tip ràsfirat, polinuclear, iar
partial linearà, bilateralà. Cadrul geomorfologic al vetrei este dat de terasele Potopului
~i conurile de dejectie depuse de afluenti din dreapta acestuia (fig. 23).

,
1

'
\

317

Î\
Fig. 23.

t====O=S====-=======""2km

Satele Butoiu de Sus ~i Butoiu de Jos au o structurà dominant ràsfiratà ~i
texturà neregulatà, dar au ~i componente lineare. Valea Butoiului - afluent din stânga
Potopului este sculptatà în terasele în evantai din dreapta Dâmbovitei, satele au însà
vatra formatà din terasele locale din lungul pârâului respectiv . .
Satu! Mligura are o structurà de tip ràsfirat ~i texturà neregulata; polinuclear.
Este a~ezat în valea pârului Strâmbu ~i pe afluentul sàu Màgura.
Satele Gârleni ~i Valea Caselor au de asemenea, o structurà rasfiratà ~i
texturà neregulatà; polinucleare. Cadrul geomorfologic al vetrei este alcàtuit din
terasele inferioare &le Potopului (vezi fig. 12).
7. În bazinul Cobiei (afluent al Potopului, confluând eu acesta, în câmpie) se
aflà o serie de ~ezàri apartinatoare comunei eu acela~i nume (care numàra circa 3.500
locuitori). În cea mai mare parte, valea Cobiei este sculptatà în terasele în evantai ale
Dâmbovitei, în care se înscrie ca un culoar îngust, având propriile terase (locale).
Aici este bine reprezentat tipul linear de sate (Blidari, Bumbuia,
Mlinlistirea), dar apare ~i ce! rasfirat (fig. 24), dar care înglobeazà numeroase portiuni
lineare (Câp~una, Crâciune~ti, Clilugareni, Gherghifesti, Cobiufa). De asemenea,
satele Frasin-Deal ~i Frasin-Vale au o structura de tip rasfirat, polinucleare ~i textura
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neregulatà. Toate aceste sate sunt situate
atât pe terasele locale ale Cobiei, cât ~i pe
cele al Dâmbovitei (Frasin-Deal, Blidari ~i
Bumbuia) care reprezintà nivelul dominant al reliefului, în care se înscrie
valea Cobiei.
8. În valea Dâmbovitei avem în
vedere satele din dreapta acesteia, care se
afüi la contactul cu abruptul estic al
Piemontului Cânde~ti, respectiv al
Piemontului Getic. Cu excepfia, satului
Anino~ani (sub 100 locuitori), toate
celelalte sunt sate mari (peste 1.000
locuitori).
Satu! Once~ti are o structurà de
tip ràsfirat ~i o texturà neregulatà. Cadrul
geomorfologic al vetrei este dat de terasele
inferioare din dreapta Dâmbovitei,
parazitate de mari conuri de dejectie,
depuse de torentii viguro~i care coboara

,0,5

1 k•

din partea cea mai înaltà a piemontului.
Cânde~ti-Vale,
de
Satu!
asemene·a râsfirat, principalele tentacule
urmârind cele trei directii ale drurnurilor
judetene 702 ~i 702 A; textura
neregulatâ. Vatra este formatli din terase,
mari conuri de dejectie ~i vlii torentiale
(fig. 25).
Satu! Anino~ani, de dimensiuni
modeste este de tip adunat (fig. 26), cu
texturli neregulatà. Este situat pe o terasà
inferioara.
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Satul Dragodline~ti are o structura de tip adunat cu tendinte de rasfirare ~i cu
textura neregulata (fig. 26). Cadrul geomorfologic al vetrei este dat de terasele
inferioare, parazitate pe alocuri de conuri de dejectie.
Fig. 26.

-------------~
Fig. 27.

• 536

Q6===%=5=======
Satu! Priboiu prezintli o structura de
~12
tip rlisfirat (fig. 27), cu textura neregulatli;
polinuclear. Vatra este formata, de asemenea
din podul teraselor inferioare, ~i din conuri de
dejectie.
Satul Tlitlirani este de asemenea de
tip rlisfirat, polinuclear eu textura neregulata având însa o componenta lineara, (legata
de drumul judetean) bilaterala. Cadrul geomorfologic este format din terasele
inferioare, parpal parazitate de conuri de dejecpe.
Satul Cliprioru are o structurli de tip adunat, eu textura neregulatli. Vatra, este
suprapusli teraselor ~i conurilor de dejectie.
Satul Mline~ti prezinta structura tot de tip adunat ~i o textura neregulata
(fig. 28). Cadrul geomorfologic al vetrei este dat atât de podurile teraselor, parazitate
partial de mari conuri de dejecpe, cât ~i de unele vai torentiale.
Satu! DrligAe~ti-Pamânteni este în cea mai mare parte tipic linear bilateral,
dezvoltându-se în lungul drumului judetean. Cadrul geomorfologic al vetrei este format
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<lin podul teraselor inferioare, u~or boltite pe
a!ocuri <lin cauza câtorva conuri de dejectie.
Satu! Decindeni are o structurà de
tip adunat, cu texturà neregulatà (fig. 29), iar
vatra este alcàtuità aproape exclusiv <lin
poduri de terasà.
Satul Râncâciov, tot de tip adunat,
cu texturà neregulatà, reprezintà o a~ezare
caracteristicà de terasa.

Fig. 28.

REPARTITIA ÎN ALTITUDINE A
A$EZÀRILOR
Zona de habitat <lin arealul studiat se
aflà între 550 m altitudine maximà (satele
Cânde~ti-Deal ~i Valea Mare - aflate la
obâr~iile Potopului, respectiv Cârcinovului) ~i
200 m (satele <lin colîtll de sud-est al
piemontului), rezultând a~adar o energie
maximà de relief de 350 m.
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Fig. 29.
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Pâna la 500 m mai urca satele Dealu (520 m) ~i Lucieni (520 m) de pe
Arge~el, Mo~teni-Greci (500 m) din bazinul Cârcinovului ~i Cânde~ti-Vale (500 m) de
pe Dâmbovita. Valori de peste 400 m altitudine întâlnim în cazul satelor Hârtie~ti (495
rn), Vulture~ti (495 m), Bârze~ti (460 m) ~i Voroveni (425 m) de pe Arge~el; Bote~ti
(470 m) ~i Dobre~ti (450 m) de pe Cârcinov; Once~ti (480 m), Dragodâne~ti (430 rn) ~i
Anino~ani 425 rn) de pe Dârnbovita. Majoritatea a~eziirilor dep~esc 300 m, iar cele
care se aflâ pe vliile care debu~eaza în câmpie direct (afluenti ai Arge~ului, care ofera
un nive) de baza coborât) se gasesc sub aceasta valoare.
ENERGIA DE RELIEF A VETREI SATELOR
Cele mai mari valori ale energiei vetrei satelor (diferenta dintre altitudinea
rnaximà ~i cea minima a a~eziirii) sunt de 90 m (Vulture~ti, ~te:fâne~ti, Bot:e~ti,
Mo~teni-Greci, Dobre~ti, Bogati), 80 m (Priboieni - la nive[ de comunl!., Câline~ti,
Chite~ti, Cânde~ti-Vale), 75 m (Cânde~ti-Deal, Suseni, Dragodane~ti, Izvorani), peste
50 m (Dealu, Bârze~ti, ~te:fâne~tii Noi, Racoviµt, Valea Mare-Podgoria, Fure~ti,
Tàtârani, Vrl!.ne~ti, Topoloveni, Ciocàne~ti). Energia de relief scade pânà la 10-20 m în
cazul satelor situate numai pe terase (Tigàne~ti, Glârnbocata-Deal, Glârnbocata, Valea
Mare - de pe Potop, Budi~teni, Gole~ti, Vii~oara).
TIPURI DE A~EZÂRI DUPA STRUCTURA ~I TEXTURA.
În cadrul Piemontului Cânde~ti ~i culoarelor limitrofe nu exista. o mare
varietate morfostructuralà a a~ezàrilor, aici fiind prezente douà tipuri de baza - satul
ràsfirat ~i satul adunat, iar ca tip intennediar - satul linear (monolateral sau bilateral).
Bineînteles, nu întotdeauna satele pot fi încadrate cu u~urintA într-unul sau altul din
acestea.
Satu) rasfirat este tipul cel mai rl!.spândit, prezentând aspecte mono - sau
polinucleare - în arealele respective apropiindu-se, prin desimea gospodàriilor de satul
adunat. A~adar, satul rasfirat este tipul ce! mai complex de a~ezare umana, din zona
studiatl!.. Nucleele apar de obicei în zonele de convergentA rutierâ, sau în zonele de
confluenta., respectiv în arealele unde vatra ofera conditii optime (netezime, extensiune
etc). Cel mai frecvent este satul rl!.sfirat eu un singur nucleu, de unde pornesc tentacule
în diferite directii. în timp ce în arealul nucleelor apare o densitate mai mare a
gospodàriilor, spre periferie, de obicei se înregistreazl!. o rarefiere a lor.
Satu) adunat este mai putin frecvent decât cel ràsfirat, având în majoritatea
cazurilor textura. neregulatl!.. Ca o varianta, mai ales a acestui tip, apare satul linear, eu
gospodarii în~irate de-a lungul drurnurilor principale. Atât în cadrul satelor rl!.sfirate, cât
~i a celor adunate, apar uneori componente de tip linear.
TIPURI STRUCTURALE DE A~EZÀRI
ÎN RAPORT CU CADRUL GEOMORFOLOGIC
Nu putem afirrna cu certitudine cà exista. întotdeauna o relatie strânsl!. între
morfostructura a~eziirilor ~i cadrul geomorfologic al vetrelor. Se constata. însa ca
anumite tipuri, curn ar fi ce! linear este impus fie de arterele rutiere, fie de vâile înguste,
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respectiv de zonele de contact morfologic (piemont-culoar sau piemont-câmpie). Ele
sunt suprapuse cel mai adesea podurilor de terasâ. Relieful mai accidentat (convergenfâ
de vâi, conuri de dejectie, glacisuri, versanti etc.) este în relatie directâ cu tipul râsfirat,
iar în unele cazuri chiar cu cel adunat.
Pe de alti\ parte, constatâm câ în Piemontul Cânde~ti nu existâ nici o ~ezare
de culme (de interfluviu piemontan), în totalitate acestea fiind legate de vâile care
fragmenteazâ piemontul sau de zonele de contact cu culoarele de vale, respectiv cu
cârnpia.
Majoritatea covâr~itoare a ~ezârilor au cadrul geomorfologic al vetrei format
din terase fluviatile, conuri de dejecpe ~i glacisuri proluviale, elemente morfologice ce
oferâ o mare favorabilitate data de stabilitatea terenului, de netezimea lui, de lipsa
umiditâtii excesive, de apropierea pânzei freatice (care reprezintâ în cele mai multe
cazuri principala sursit de alimentare cu api\ a localitâtilor) etc.
Teritorial; cele 105 a~ezâri din zona studiatâ formeazâ un ~ir neîntrerupt pe
laturile vestica., sudic!\ ~i estica. ale Piemontului Cânde~ti, sau se în~ir!\ în interiorul
acestuia, de-a lungul v!\ilor.

THE MORPH STRUCTURE OF THE LOCALITIES FROM CÂNDE~TI
PIEDMONT AND THE GEOMORPHOLOGIC BACKGROUND
Abstract
The Cânde~ti Piedmont represents the Eastern extremity f the Getic Piemont.
lt has a surface of 800 kni. The maximum altitude is reached at Dealu Perilor (745 m),
in North, then the relief gradually lowers to the South to under 200 mat Cozia Valley.
The majority of the localities from the studied zone are situated in ten aces. In the area
of the Cânde~ti Piemont there are I 05 settlements three of thorn being urban localities
Mioveni, ~teffine~tii Noi and Topoloveni. The average density is 12,5 vilage/100km 2
(square km). 56 of thesel05 are valley settlements, the rest being situated in the
passages of Arges and Doamnei Rivers, and Dâmbovitei respectively Most of the
settlements are medium, having between 500 and 1000 in habitants. The Iocalities are
many centuries old - the oldest Câline~ti Village, that was (documentary) attested at
20 th of May 1388. In the studied zone prevails the spread village, while the dispersed
village is completely absent. The linear village is well represented. The settlements are
presented in the order of the hydrographical basin of the rivers they belong to: Arge~el,
Doamnei River, Arge~, Cârcinov, Glâmbocel, Potop, Cobia and Dârnbovij:a.
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