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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 nu www.cimec.ro
ştiu cât o mai ţihe .
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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
www.cimec.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.
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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.
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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
www.cimec.ro
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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.
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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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